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Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar as trajetórias educacionais da juventude
trabalhadora que cursa a educação profissional, na modalidade PROEJA, no Centro
Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII (CEEP
Pio XII). No decorrer do estudo é traçado um perfil da juventude trabalhadora, que
permitiu identificar os motivos que conduzem as trajetórias dos jovens aos cursos de
Educação Profissional. A pesquisa colaborou também para que pudéssemos entender
as contribuições dos cursos de educação profissional, em especial os que são
ofertados pelo PROEJA, para as trajetórias de Formação e Trabalho da juventude. A
pesquisa de abordagem qualitativa, delineada pela pesquisa exploratória, foi realizada
com os discentes do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, do
Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII,
no município de Jaguaquara-BA. O material de análise foi constituído por pesquisas
bibliográficas, documentais e aplicação de questionário. Na coleta da amostragem
utilizamos a técnica “bola de neve”, para alcançarmos os estudantes através de seus
pares. Na análise, triangulamos os achados da pesquisa com dados oficiais do IBGE
e de teóricos como Mészáros (2005), Dayrell (2007), Silva (2012), Arroyo (2017), entre
outros. Os resultados obtidos revelaram, dentre outros aspectos, que a juventude
trabalhadora do PROEJA é constituída, na maioria, por sujeitos de baixo poder
aquisitivo que começaram a trabalhar muito cedo. Esses jovens percebem os cursos
técnicos como uma possibilidade para alcançarem seus objetivos profissionais, e o
curso que estão realizando tem colaborado para sua formação profissional e cidadã.
Dada a relevância desse estudo, apresentamos uma proposta para que os dados aqui
analisados sejam compartilhados com os estudantes por meio de podcasts a serem
exibidos pelos próprios estudantes em plataformas digitais e nas rádios escolares.

Palavras-chave: educação profissional, trabalho, juventude, percurso formativo.
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Abstract

The present study aims to analyze the educational trajectories of working youth who
attend professional education, in the PROEJA modality, at the State Center for
Professional Education in Food and Natural Resources Pio XII (CEEP Pio XII). During
the study, a profile of working youth is outlined, which allowed the identification of the
reasons that lead the trajectories of young people to Professional Education courses.
The research also collaborated so that we could understand the contributions of
professional education courses, especially those offered by PROEJA, to the formation
and work of youth. The research with a qualitative approach, outlined by the
exploratory research, was carried out with the students of the National Program for the
Integration of Professional Education with Basic Education in the Youth and Adult
Education Modality - PROEJA, of the State Center for Professional Education in Food
and Natural Resources Pio XII, in the municipality of Jaguaquara-BA. The analysis
material consisted of bibliographic, documentary research and application of a
questionnaire. In collecting the sample, we used the “snowball” technique, to reach
students through their peers. In the analysis, we triangulated the research findings with
official data from IBGE and from theorists such as Mészáros (2005), Dayrell (2007),
Silva (2012), Arroyo (2017), among others. The results obtained revealed, among
other aspects, that the working youth of PROEJA is constituted, in the majority, by
subjects of low purchasing power who started to work very early. These young people
perceive technical courses as a possibility to achieve their professional goals, and the
course they are taking has contributed to their professional and citizen training. Given
the relevance of this study, we present a proposal for the data analyzed here to be
shared with students through podcasts to be displayed by students themselves on
digital platforms and on school radio.

Keywords: professional education, work, youth, training path.
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1. Introdução
Trabalho e educação são fatores de constituição humana. Nos diversos
períodos e culturas mundiais tanto o trabalho quanto a educação adquiriram
configurações alinhados aos interesses de cada sociedade. Nas relações de trabalho
que se estabelecem entre os sujeitos ao longo do tempo vemos que essas relações
são marcadas por fatores geracionais, econômicos e culturais.
Na juventude, o trabalho pode ser considerado uma forma de emancipação e
inserção na vida adulta, mas para os jovens de classes populares, o trabalho assume,
também a condição de sobrevivência. O jovem trabalhador, que tenta conciliar
trabalho e escola percebe como essa é uma tarefa difícil, devido as jornadas de
trabalho exaustivas, escolas que não atendem às suas expectativas, entre outros
fatores. Por outro lado, essa conciliação é também condição necessária, pois o
mercado de trabalho exige mão de obra qualificada independentemente da idade do
sujeito.
Diante da diversidade de tarefas que muitas vezes o jovem se vê envolvido, ele
precisa lidar também com a busca de alternativas para alinhar sua formação escolar
com o trabalho. Esses jovens chegam aos cursos de qualificação profissional de nível
médio trazendo suas histórias, expectativas e sonhos. Muitos são impulsionados para
o ensino noturno, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou em programas de
Educação Profissional, a exemplo do PROEJA (Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos).
A juventude trabalhadora1 que frequenta o Proeja enfrenta situações diversas
para adentrar e permanecer na escola, e traz a expectativa de que possa com a
qualificação profissional atender às exigências do Mercado de Trabalho. Esse público
é um dos que mais sofre com o desemprego no Brasil. De acordo com a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, a taxa de
desemprego entre jovens de 18 a 24 anos de idade ficou em 31,6% no quarto trimestre
de 2019. Com isso, as salas de aula dos cursos do Proeja trazem jovens marcados
pelo subemprego, desemprego e não raras vezes, pelo desalento por estarem a tanto
tempo fora do mercado de trabalho, e que percebem na educação uma possibilidade
1

Para maior aprofundamento consultar os estudos de Silva (2009, 2012).
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de melhorar seus currículos e sair da condição incomoda de desempregado. No
entanto, Silva (2012), lembra que o desemprego não deve ser justificado pela
formação insuficiente dos trabalhadores, situação que ainda é disseminada. Como se
o investimento na escolarização e na qualificação profissional fosse a única estratégia
capaz de solucionar o fenômeno do desemprego.
Dessa forma, esse estudo se justifica pela necessidade de que haja uma
reflexão nos Centros de Educação Profissional a respeito dos jovens que acessam os
cursos técnicos na modalidade Proeja, para que possam entender de que maneira
esses cursos contribuem com a trajetória formativa dos estudantes. É necessário que
nos cursos de qualificação profissional, sobretudo o Proeja, o processo de reflexão
sobre a formação e organização social para o trabalho aconteça de forma ampla para
que os sujeitos que ingressarem nesses cursos possam compreender seu papel social
como trabalhadores e seres humanos.
A pesquisa que se segue no presente trabalho foi realizada com 40 jovens
estudantes dos cursos técnicos, na modalidade Proeja do Centro Estadual de
Educação Profissional – CEEP em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII de
Jaguaquara-BA, homens e mulheres, trabalhadores/as, negros/as, de baixo poder
econômico, moradores/as da cidade e do campo, que trazem em suas trajetórias
formativas as marcas dessas condições sociais. Dessa maneira, esse estudo
pretende responder ao seguinte questionamento: como se revelam as trajetórias
formativas da juventude trabalhadora que cursa a educação profissional, na
modalidade Proeja, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP Pio XII) em
Jaguaquara-BA?
O espaço escolar apresenta sentidos e perspectivas diferentes para os
estudantes, e em se tratando da juventude trabalhadora a escola tem significados que
dialogam com seus percursos formativos. Nesse sentido, a realização desse estudo
tem como objetivo geral analisar as trajetórias da juventude trabalhadora que cursa a
educação profissional, na modalidade Proeja, no Centro Estadual de Educação
Profissional (CEEP Pio XII), localizado em Jaguaquara-BA. Para alcançar esse
objetivo, definimos como objetivos específicos: a) construir o perfil sociodemográfico
dos jovens que frequentam os cursos de educação profissional na modalidade Proeja
do CEEP Pio XII; b) identificar os motivos que conduzem as trajetórias dos jovens à
educação Profissional; c) analisar as contribuições dos cursos de educação
profissional para as trajetórias de formação e trabalho dos jovens trabalhadores; d)
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contribuir com o processo formativo dos jovens trabalhadores estudantes do Proeja
através da produção e veiculação de podcast que tratem de temas pertinentes à
juventude trabalhadora.
Assim, buscamos levantar uma discussão a respeito dos jovens que acessam
os cursos técnicos na modalidade Proeja, promovendo uma reflexão no que tange as
perspectivas da educação profissional para a juventude trabalhadora e apresentar
como produto da pesquisa uma sistematização da temática proposta com a intenção
de tornar o Proeja mais robusto no CEEP Pio XII.

1.1 O pesquisador envolvido com a pesquisa

Já dizia uma célebre frase que recordar é viver. Quando a gente recorda,
descortina em nosso pensamento momentos felizes e tristes, uma vez que todas as
nossas vivências são guardadas em nosso subconsciente. Acredito que as
experiências que tive em meu tempo escolar (como estudante e posteriormente como
professor) me fizeram e me fazem quem e como hoje eu sou. Parto nessa viagem
como o menino curioso da música “Sapato velho” da Banda Roupa Nova, com o
encanto das descobertas nos olhos, revivendo as lembranças de minha infância hora
como herói, hora como vilão das inúmeras brincadeiras.
Não são muitas as lembranças de como iniciei minha vida escolar antes da
chegada à cidade de Jaguaquara, mas minha mãe contava que me matriculou em
uma escolinha particular em Salvador, aos seis anos, porém, não frequentei essa
escola por muito tempo, pois viemos morar no Distrito de Upabuçú, zona rural de
Itiruçu, e de lá me recordo minha mãe dizer que o ensino era “muito fraco” e por esse,
e outros motivos, viemos morar em Jaguaquara.
Ao chegar em Jaguaquara, no ano de 1991, fui matriculado na 2ª série do
Ensino Fundamental, mas ao começar a frequentar as aulas a professora Angélica
percebeu que eu não correspondia às atividades específicas para a série e com isso,
fui conduzido para a1ª série, para reiniciar o Ensino Fundamental. Eu era um garoto
muito tímido e, por isso, tinha certa dificuldade em fazer amizades, mas gostava de
estudar e sempre tirava boas notas. Lembro-me de todas as professoras desse
período (1ª série – Iraci, 2ª série – Angélica, 3ª série – Benilde e 4ª série - Valdelice),
todas elas tão importantes em minha formação. Relembro também, com carinho, as
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estagiárias do Magistério, tão esperadas por mim e por meus colegas a cada ano, pois
era o momento em que tínhamos aulas mais dinâmicas e algumas outras pequenas
regalias como flexibilização nas regras da sala impostas pela professora,
lembrancinhas no final do estágio, salas enfeitadas etc.
Em 1995 comecei a cursar a 5ª série, no Colégio Estadual Pio XII, espaço
em que retornei posteriormente para ser professor. Essa segunda fase do Ensino
Fundamental foi um período de amadurecimento para mim, pois saí de uma escola
pequena como era a Escola Carneiro Ribeiro e entrei em um colégio de grande porte.
Nesse Colégio encontrei professores que me prepararam para a vida. Eu me
considerava um aluno bastante estudioso e aplicado nas atividades, sempre passava
de ano e, vencendo a timidez, cheguei a liderar a turma na 8ª série.
Entrei no Ensino Médio em 1999, no próprio Colégio Pio XII. Nesse ano o
colégio oferecia os cursos profissionalizantes de Magistério e Contabilidade, no
entanto, o curso de Contabilidade, o qual tinha interesse em cursar, havia sido
substituído pela Formação Geral e por conta disso resolvi fazer o Magistério. Devido
a grande procura pelo curso tanto dos estudantes do próprio Colégio quanto das
cidades circunvizinhas, para cursar o Magistério era preciso passar em uma prova de
seleção. Fiz essa prova, passei na seleção e comecei a cursar o Magistério que tinha
duração de 3 anos.
O período que passei cursando o Magistério foi um período muito bom, pois
permitiu que eu crescesse como pessoa e definisse meu rumo profissional. Durante
os três anos, não apenas aprendi sobre metodologias e didáticas para ser um
professor da Educação infantil e Anos Iniciais, como também percebi a importância
que tem a escola na vida de um jovem, com o apoio da família. Devido ao espírito de
liderança fui escolhido como presidente da Comissão de Formatura, e junto com os
demais membros da comissão me empenhava o máximo promovendo eventos,
vendendo salgados no colégio, criando blocos nos festejos juninos, entre outros
eventos, para angariar fundos para a festa de formatura. Concluí o Magistério em 2001
e no ano seguinte fui contratado para lecionar na Escola Monteiro Lobato no Povoado
de Itiúba, a 45 km da sede do município. Lá vivi experiências inigualáveis, pois eu e
os demais professores morávamos em uma república e a convivência com pessoas
das mais diferentes personalidades me ajudou a amadurecer como sujeito.
Outro fato que me recordo e guardo com muito carinho é o incentivo que recebi
de minha mãe em toda essa trajetória. Isso não poderia passar despercebido, pois
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essa mulher me criou com muita dificuldade, distante de meu pai, trabalhando como
empregada doméstica e, no entanto, sempre me acompanhou na vida escolar. Era
semianalfabeta, mas nunca deixou de me incentivar, muitas vezes me obrigando a
estudar. Mesmo com pouca instrução ela percebia a escola como espaço de
crescimento pessoal e profissional a ponte de mudar de cidade para que eu tivesse
uma educação de melhor qualidade.
Minha trajetória universitária também foi muito significativa. Em 2004, iniciei
um curso livre de Filosofia num Instituto de Ensino Superior em minha cidade, mas
não durou mais que um semestre, pois nesse mesmo ano passei no vestibular da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié e comecei
a fazer o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Fazer Biologia em um curso
diurno e conciliar com o trabalho na escola que ficava na zona rural tendo que viajar
diariamente mais de 40 km foi um desafio que hoje me pergunto como consegui
vencer. Foi um período de muitas privações em nome dos estudos, mas também de
muitas aprendizagens, cada semestre as experiencias me faziam mais forte e me
ensinava que as coisas que mais damos valor na vida são aquelas que alcançamos
de forma mais árdua.
Meu percurso acadêmico e profissional sempre foi marcado por dificuldades
em conciliar trabalho e estudo, e hoje me dou conta que também fui um jovem
trabalhador, que acreditou que era possível mudar sua condição de vida por meio da
educação. Foi recordando meu percurso formativo nesse relato que percebi que
também sou fruto de um curso técnico de nível médio – Magistério - e percebo a
importância que esse curso teve em minha trajetória tanto estudantil quanto
profissional, pois foi a partir dele que consegui meu primeiro emprego.
A escolha pela temática abordada nesse trabalho diz muito de como me tornei
professor, e como relatei anteriormente, foi a partir da minha própria vivência que
surgiram as inquietações e comecei a me perguntar como se davam as relações entre
o trabalho e a educação para os jovens trabalhadores. Experiência essa iniciada na
Educação de Jovens e Adultos – EJA, na zona rural de Jaguaquara, entre os anos de
2002 e 2007. Foi nesse período que tive o primeiro contato com a sala de aula,
percebendo quais significados tinha a escola para a juventude, entendi que apenas o
desejo de estudar não era suficiente para mantê-los frequentando a escola, visto que
muitos desistiam para trabalhar. Entender essa dinâmica de entrada e desistência da
escola durante o ano letivo, ou a baixa frequência em períodos do ano foram os
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primeiros motivos que me levaram à reflexão quanto a dinâmica de vida desses jovens
trabalhadores.
Posteriormente, atuando como Chefe de Divisão da Educação do Campo e
depois assumindo a função de Chefe de Divisão da Educação de Jovens e Adultos na
Secretaria Municipal de Educação de Jaguaquara, essas inquietações me
acompanharam e pude perceber como as propostas curriculares para a Educação de
Jovens e Adultos apontam para uma educação que discute o trabalho, mas ainda de
forma tímida.
O trabalho para o jovem de baixa renda, seja do campo ou da cidade, é uma
necessidade para a vida, que supera as necessidades escolares, visto que antes da
escolarização eles precisam “sobreviver”. Me sentia na obrigação de discutir essas
situações com o coletivo de professores e demais profissionais da educação com
quem tinha contato para que a EJA ofertada no município pudesse superar o
distanciamento entre trabalho e educação. Conseguimos realizar Formações
Continuadas para os profissionais da educação com o objetivo de darmos novo
sentido a educação para o jovem trabalhador que frequentavam as turmas de EJA e
tentamos ajudar os jovens que trabalhavam e estudavam tanto discutindo sobre sua
formação educacional e profissional, bem como propondo um novo currículo para
esses sujeitos, o que infelizmente acabou esbarrando em questões que fugiram às
minhas possibilidades.
Uma nova experiência foi iniciada em 2009 quando comecei a trabalhar como
professor no Colégio Estadual Pio XII, com estudantes do Ensino Médio. Deparei-me
com um público jovem que frequentava as turmas do noturno, mas que não tinham a
oportunidade de refletir no espaço escolar sobre suas trajetórias formativas e
profissionais. Com a passagem do Colégio para funcionar como Centro Estadual de
Educação Profissional, as expectativas de discussão sobre o Mundo do Trabalho e a
educação cresceram e entraram no currículo dos jovens que se matriculavam nos
cursos técnicos, no entanto, não houve formação específica para os educadores que
passaram a trabalhar com esse público.
As primeiras turmas do Proeja foram implantadas no Centro Estadual de
Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII – CEEP Pio XII, em
2011, com o curso de Agroindústria. Desde então, minha relação com as turmas do
Proeja se tornou constante como também a preocupação em entender o sentido da
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educação para o jovem trabalhador, a relação entre o trabalho e a educação no
contexto da educação profissional.
E foi nesse caminho que me envolvi pela EJA, que me percebi como sujeito
que tinha muito em comum com os estudantes com os quais trabalhava. Foram eles
que me motivaram a entrar em um mestrado em EJA e é por eles que finalizo esse
relato, entendendo que a juventude trabalhadora é constituída, sobretudo, por sujeitos
muito fortes que só precisam de uma oportunidade, como eu tive, para mostrar que
são capazes de alcançar seus sonhos.
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2. Os caminhos da pesquisa: o percurso metodológico
O texto a seguir trata dos aspectos metodológicos que nortearam essa
pesquisa, buscando entender as relações entre o trabalho e a educação a partir da
percepção dos estudantes dos cursos técnicos na Modalidade Proeja. Para tanto,
apresentamos a opção metodológica, o campo da pesquisa e os instrumentos
utilizados na coleta das informações.

2.1 A importância da pesquisa aplicada
Esse estudo acerca das trajetórias formativas de jovens trabalhadores,
estudantes do Proeja, buscou realizar um trabalho investigativo no lócus da pesquisa,
o Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio
XII, em Jaguaquara-BA. O diálogo com os sujeitos da pesquisa, permitiu uma análise
da educação profissional ofertada no contexto dos cursos de qualificação profissional
na modalidade Proeja.
Durante a pesquisa aplicada foi considerada a relevância e contribuição dos
cursos técnicos para a juventude trabalhadora. Também se levou em conta as
relações do trabalho com os percursos formativos desses jovens e o entendimento do
trabalho como princípio educativo. A atividade foi idealizada para acontecer a partir
da aplicação de um questionário auto aplicado, estruturado com questões abertas e
fechadas.
Essa é uma pesquisa aplicada, e, segundo Barros e Lehfeld (2000), tem como
motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus
resultados, com o objetivo de contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou
menos imediata do problema encontrado na realidade. Assim, a análise dos
questionários aplicado junto aos estudantes do Proeja, possibilitou uma reflexão
diante da situação problema apresentada no estudo e que levará os participantes a
uma intervenção imediata quanto ao sentido de sua presença e atitude diante da
formação escolar realizada.
A pesquisa aplicada no CEEP Pio XII teve como fim contribuir para que as
relações entre o trabalho e a educação se estreitem entre os jovens que frequentam
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os cursos técnicos pelo Proeja e que eles possam compreender o sentido da
educação profissional e como esses cursos influenciam em suas trajetórias
formativas.
Apolinário (2011), salienta que pesquisas aplicadas têm o objetivo de resolver
problemas ou necessidades concretas. Nesse contexto, procuramos, com a pesquisa
aplicada, resolver problemas emergenciais, de forma a corroborar no acesso e
permanência do jovem trabalhador nos cursos técnicos ofertados na modalidade do
Proeja, destacando nesse encontro as estratégias que podem ser desenvolvidas pelo
CEEP para que os jovens tenham possibilidades de frequentar e concluir o curso
ofertado, considerando suas especificidades.

2.2 A abordagem qualitativa
Toda pesquisa é resultado da intervenção humana aos diversos modos de ver
o mundo. O pesquisador, diante do seu problema vê a necessidade de interpretá-lo e
compreendê-lo. Pensar sobre a sociedade e os fenômenos que ela apresenta faz com
que o ser humano queira encontrar respostas para suas inquietações. A juventude, o
trabalho e outros fenômenos sociais se apresentam para o pesquisador como desafios
para se entender como ser social e se posicionar no meio onde vive. A pesquisa
qualitativa, nesse sentido, permite ao pesquisador uma aproximação com seu objeto
de maneira que o mesmo possa ser esclarecido durante o processo de investigação.
Richardson (2015) diz que:
os estudos que empregam uma metodologia qualitativa devem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 2015, p.
80).

Dessa forma, é possível perceber que a abordagem qualitativa permite uma
sequência de ações em torno do problema, de maneira que se alcance o entendimento
do fenômeno estudado. Os estudos a partir dessa abordagem trazem uma
preocupação maior com o processo do que com o produto, e o pesquisador
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juntamente com os sujeitos podem atuar analisando, descrevendo, avaliando e
refazendo suas concepções face ao objeto, e assim o resultado da pesquisa é
enriquecido a partir das experiências adquiridas durante o percurso.
A preocupação maior do pesquisador, num estudo de natureza qualitativa não
está na comprovação de hipóteses antes do início dos estudos, como apontam Ludke
e André (2013, p. 13). A pesquisa qualitativa trabalha com a realidade social e histórica
construída coletivamente ou de maneira individual. É uma forma de investigação que
busca compreender as representações e as intencionalidades que influenciam e
repercutem no objeto de pesquisa, assim como as subjetividades e valores
carregados pelos participantes num determinado momento histórico.
A análise na pesquisa qualitativa tende a seguir um processo indutivo, em que
o pesquisador parte de premissas particulares para o geral, os fatos observados levam
a uma conclusão que apresenta detalhes sobre fatos que não haviam sido observados
anteriormente. Apesar do uso de dados numéricos na explicação de situações
suscitadas na pesquisa, a análise e interpretação das informações apontam a
natureza qualitativa desse estudo. Os achados numéricos, nessa pesquisa, são
importantes pois referendam a compreensão da problemática, colaborando para o
entendimento do caso estudado.

2.3 A opção pelo estudo de caso
Optamos por utilizar o estudo de caso nessa pesquisa, pois o estudo de caso
é um procedimento que tem sido utilizado de maneira recorrente nas ciências sociais,
devido a singularidade dos objetos investigados. A aplicação desse procedimento
gera um conhecimento do objeto pesquisado de forma mais concreta e mais
contextualizada que permite o entendimento de como os fenômenos surgem e vão se
desenvolvendo durante certo período.
De acordo com André (2013, p. 97), o estudo de caso,
[...] pode ser considerado um instrumento valioso, pois o contato direto e
prolongado do pesquisador com os eventos e situações investigadas
possibilita descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar
interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações,
sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se
manifestam.
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Dessa forma, a aplicação desse procedimento gera um conhecimento do objeto
pesquisado de forma mais concreta e mais contextualizada que permite o
entendimento de como os fenômenos surgem e vão se desenvolvendo durante certo
período.
Esta pesquisa é um estudo de caso descritivo em que se desvela o percurso
formativo da juventude trabalhadora que frequenta os cursos técnicos da modalidade
Proeja. O objetivo principal numa pesquisa descritiva, como aponta Gil (2018), é a
"descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, no
estabelecimento de relações entre variáveis”. Nessa pesquisa o fenômeno, ou o grupo
analisado é exposto e detalhado, de forma que as opiniões dos sujeitos pesquisados,
permitiram o aprofundamento da investigação ao relacionar os diferentes fatores que
contribuíram para o objeto de estudo.
Para Yin (2015, p. 17), o estudo de caso é uma investigação empírica que
averigua um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto
de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
puderem ser claramente evidentes a estratégia ideal. Esse mesmo autor reitera que o
estudo de caso é ideal quando se coloca questões do tipo "como" e "por que", e o
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto do cotidiano.
A finalidade do estudo de caso, segundo Gil (2018, p. 55) é “[...] proporcionar
uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou
são por ele influenciados”. A escolha por tal procedimento nesse estudo, deu-se ao
considerar as características, técnicas e instrumentos de coleta usados, os quais se
alinham aos objetivos propostos na realização da pesquisa.

2.4 A técnica e os instrumentos de coleta e análise dos dados da pesquisa
As informações necessárias à pesquisa foram colhidas a partir do
desenvolvimento de questionário, organizado em formulário eletrônico, aplicado com
os estudantes matriculados nos cursos técnicos de Alimentos e Administração do
Proeja, no CEEP Pio XII.
A coleta de dados é um momento importante, pois é nele em que se obtêm as
informações necessárias para responder ao problema. Se referindo ao questionário
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em uma pesquisa, Gil (2019), afirma que esse instrumento traduz os objetivos da
pesquisa em questão e pode trazer várias vantagens ao pesquisador, como:

[...] a possibilidade de atingir grande número de pessoas, mesmo que
estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, garante o anonimato
das respostas, permite que as pessoas o respondam no momento em que
julgarem mais conveniente e não expõe os pesquisados à influência das
opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado . (GIL 2019, p. 122).

Para a elaboração do instrumento foram utilizadas questões objetivas e
subjetivas produzidas em formulário digital utilizando a plataforma digital gratuita
Google Formulários®. Um hiperlink do questionário foi criado e encaminhado para as
redes sociais dos estudantes do Proeja do CEEP Pio XII, que se dispuseram a
encaminhar da mesma maneira para os demais colegas de sala, juntamente com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Esse processo metodológico
em que os dados são coletados a partir da disseminação do instrumento por pares
dos sujeitos da pesquisa é conhecido como amostragem em bola de neve, snowball
ou snowball sampling.
A técnica de pesquisa nomeada como bola de neve, snowball ou snowball
sampling2 é uma forma de coleta de amostra não probabilística, que usa cadeias de
referência. Essa técnica consiste em que participantes iniciais de um estudo indiquem
novos participantes do mesmo grupo do qual faz parte, até chegar a um ponto de
saturação (VINUTO, 2014). Para esse estudo, os primeiros estudantes a participarem
da pesquisa, chamados de “sementes” repassaram o instrumento para seus pares,
chamados de “filhos das sementes” ou “frutos”. De acordo com Silva e Dutra (2017, p.
10) essa atividade pode acontecer de maneiras variadas. Em alguns casos, as
“sementes” entram em contato com um maior número de pessoas; ou pode acontecer
do próprio pesquisador realizar o contato inicial, por meio de agentes que atuam em
campos específicos e conhecimento mais aprofundado dos sujeitos. O procedimento
se repete até que seja alcançado o tamanho da amostra pré-definida, ou até que a
população fique saturada, ou seja, até que as possibilidades de acessibilidade a seus
membros se esgotem.
As “sementes”, ou os sujeitos iniciais dessa pesquisa, foram selecionados de
acordo com a disponibilidade do contato dos estudantes pela escola para o
2

Para maior aprofundamento conferir Biernacki e Waldorf (1981), Penrod et al. (2003), Goodman (1961)
e Albuquerque (2009).
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pesquisador, a princípio e, posteriormente, usando as redes sociais ou os meios de
contato em que os estudantes costumam utilizar. Os estudantes “sementes” se
encarregaram de encaminhar o hiperlink da pesquisa para seus colegas de classe
com os quais tinha contato, e estes, para os demais colegas, solicitar que
respondessem ao instrumento. A imagem a seguir, traz a representação de uma
cadeia de referência apresentando a distribuição do instrumento de pesquisa entre os
estudantes por meio da técnica de bola de neve. Na representação, os ícones no topo
da imagem são as “sementes”, que foram recrutadas no início da coleta, e os ícones
abaixo são os “filhos das sementes”.
Figura 1 – Representação da cadeia de referência de distribuição dos
questionários entre os estudantes através da técnica de snowball

Fonte: Baseado na representação de cadeia de referência, Albuquerque (2009). Elaboração própria
(2020).

Vinuto (2014) citando Bernard (2005), destaca que esta técnica é um método
de amostragem de rede útil para se estudar populações difíceis de serem acessadas
ou estudadas ou que não há precisão sobre sua quantidade. A aplicação do
questionário eletrônico, através da técnica metodológica bola de neve foi necessária,
diante da Pandemia de Covid-19 que resultou na suspensão das aulas presenciais e
no distanciamento social. O contato inicial para envio do questionário aconteceu
através do número de telefone dos estudantes líderes de turma, disponibilizado pela
direção do CEEP Pio XII. A preocupação se deu de maneira que o máximo de
estudantes das turmas do Proeja tivessem acesso ao questionário e pudessem
respondê-lo. No entanto, para efeito dessa pesquisa, dentre os respondentes foram
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secionados apenas 40 estudantes com idade entre 18 e 29 anos. Na análise das
informações os sujeitos foram identificados com as iniciais de seu nome e a idade no
período da coleta, a fim de considerar o sigilo da identidade dos sujeitos.
A técnica escolhida para tratamento, análise e interpretação dos dados foi a
análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (2016). De acordo com a autora, a
análise de conteúdo se constitui por diversas técnicas a partir das quais se busca
descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de
textos orais ou de textos escritos. Esta estratégia busca analisar as comunicações no
processo investigativo através do uso de técnicas como o questionário, rodas de
conversas, registros, entre outros.
Seguindo o que aponta Bardin (2016), as etapas de análise foram organizadas
segundo três fases:
a pré-análise, que consiste na sistematização de ideias, leituras, impressões
e orientações, hipóteses com objetivos definidos, no segundo momento é
feita a exploração do material e aplicação das tomadas de decisões, por
último o tratamento dos resultados que é inferência e interpretação que
propicia a validação das informações. (BARDIN, 2016, p. 63).

A análise de conteúdo está pautada na interpretação das informações
coletadas através das técnicas e instrumentos utilizados durante o processo da
pesquisa, considerando o rigor da objetividade, da subjetividade e da ética. A coleta
de informações se deu a partir do questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa de
forma eletrônica conforme, exposto anteriormente.

2.5 Caracterização do cenário da investigação
Para que se entenda o ponto de partida desta pesquisa é preciso considerar o
universo em que ela está inserida. Para tanto, se faz necessário entender o contexto
em que se inscreve o CEEP Pio XII nos cenários municipal e estadual. A partir do
contexto histórico do Centro de Educação Profissional em Alimentos e Recursos
Naturais Pio XII e do município de Jaguaquara no território de identidade Vale do
Jiquiriçá traçamos uma relação com a Educação profissional na Bahia.
O lócus da pesquisa, apresentado neste trabalho é abordado a partir da
dimensão local, adquirindo uma visão mais ampla durante o processo de exposição.
Em cada dimensão representada na Figura 2, são abordados aspectos históricos,
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geográficos ou socioeconômicos desses espaços relacionando-os com a oferta de
educação profissional.
Figura 2 – Relação entre lócus da pesquisa com a Educação Profissional

Elaboração do autor, 2020.

2.5.1 O lócus da pesquisa
2.5.1.1 O CEEP Pio XII
Inaugurado no dia 19 de novembro do ano de 1961, o Colégio Pio XII deu início
às suas atividades em 1962 com o nome de Ginásio Pio XII, construído pelos Frades
Capuchinhos por meio de doações da comunidade. O prédio contava com dois
pavilhões de quatro salas de aula cada um, além de dependências para secretaria,
diretoria, sanitários e depósitos. O novo estabelecimento de ensino recebeu o nome
de Ginásio Pio XII em homenagem ao Papa que governara a Igreja Católica no
período de 1939 a 1958, o Papa Pio XII.

Figura 3 - Ginásio Pio XII no ano de sua construção
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Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=431201
Acesso em: 30 mar. 2020.

O Colégio foi incorporado à Rede de Ensino Estadual pela portaria nº 2535
publicada no Diário Oficial da Bahia de 08/04/1980, e recebeu autorização para a
implantação do 2º Grau com as habilitações de Magistério de 1º Grau (de 1ª a 4ª série)
e a de Técnico em Contabilidade. Dessa data em diante o Colégio firmou-se na oferta
do ensino técnico para os jovens de Jaguaquara e região.
Por muitos anos os estudantes que terminavam os estudos ginasiais tinham a
opção de fazer o curso Técnico em Contabilidade o Magistério ou que foram extintos
em 1998 e em 2001 respectivamente. Nesse ano o Colégio passou a ofertar o Ensino
Médio dito de formação geral e o Magistério passou a se chamar curso Normal.
Seguindo na oferta do ensino técnico, em 2009 o Pio XII ofereceu o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens na modalidade urbana (PROJOVEM URBANO), que
se destinava a promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que,
apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua
reinserção na escola e no mundo do trabalho. O programa durou 18 meses e teve
como arco ocupacional o Agroextrativismo, dando um auxílio financeiro aos alunos
cursistas. Nesse mesmo ano o Colégio recebe autorização para oferecer o curso
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técnico em Agroindústria como Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EPI),
com duração de quatro anos.
A partir de fevereiro de 2011 foi implantado o Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA, com o curso de Agroindústria. Em 2014 o Colégio Pio
XII passa de Unidade Escolar Estadual a Centro Estadual de Educação Profissional,
através da Portaria nº 12/2014, presente no D.O. do dia 04 e 05/01/2014, com a
denominação de CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM
ALIMENTOS E RECURSOS NATURAIS PIO XII. Com o CEEP foram implantados os
cursos de Técnico em Nutrição e Dietética com duração de 04 anos na modalidade
EPI, Técnico em Administração com duração de 02 anos na modalidade PROSUB,
Técnico em Comércio com duração de 02 anos na modalidade de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente (PROSUB), Técnico em Vendas
com duração de 2 anos e meio na modalidade PROEJA. Já em 2015 começou o curso
Técnico em Administração com duração de 03 anos na modalidade EPI-TI. Em 2019
o curso técnico em Nutrição e Dietética passou a ser ofertado também na modalidade
PROSUB e em fevereiro de 2020 teve início o curso Técnico em Agricultura.
Figura 4 – O CEEP Pio XII atualmente

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2020.
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Atualmente o CEEP Pio XII possui 1.369 estudantes matriculados sendo 655
no Ensino Médio de Formação Geral e 714 nos cursos técnicos (SGE, 2020). Ao longo
dos anos o Pio XII tem sido uma referência na oferta da Educação Profissional para o
município de Jaguaquara e região.

2.5.1.2 O município de Jaguaquara
O município de Jaguaquara está localizado na microrregião de Jequié, na
região Sudoeste da Bahia. É um dos vinte municípios do território de identidade Vale
do Jiquiriçá. Suas coordenadas aproximadas são: latitude-13º31´50´´ e longitude
39º58´15´´, a uma altitude média de 667m acima do nível do mar, com um clima
subúmido a seco e úmido. Com uma área total de 924,7 km2, Jaguaquara fica distante
312 km de Salvador, capital do Estado da Bahia. As rodovias BR-116, BR-420 e a BA250 são as principais vias de acesso ao município.
Figura 5 – Mapa do município de Jaguaquara no território de identidade Vale do
Jiquiriçá

Fonte: SEI, 2015.

O SEI Bahia (2014) aponta que segundo o Censo Demográfico de 2010,
Jaguaquara possuía 51.011 habitantes e sua densidade demográfica era de 54,95
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hab/km2. Em relação à situação do domicílio, 38.850 habitantes residiam em áreas
urbanas e 12.161 habitantes possuíam residência em áreas rurais, apresentando um
grau de urbanização de 76,2%. Para o ano de 2019, de acordo com estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Jaguaquara conta
com uma população de 54.423 habitantes, apresentando um acréscimo de 6,7% em
comparação ao ano de 2010.
A economia do município se destaca em todo o estado pela produção de
hortifrutis, com destaque para a produção de abacate, chuchu, maracujá, pimentão e
tomate. O Centro de Abastecimento – CEASA é uma referência na distribuição de
frutas e verduras não apenas na Bahia, mas em todo o país.
O município possui também um comércio bastante movimentado com um
expressivo número de estabelecimentos comerciais, sendo considerado o maior
comércio do Vale do Jiquiriçá. Entretanto, como colabora Farias (2011, p. 19) apesar
de se encontrar em um processo de desenvolvimento, Jaguaquara, mantém relações
estreitas com Jequié, principal município da região, dele dependendo tanto no que se
refere às infraestruturas sociais quanto econômica.
A história de Jaguaquara remonta a chegada do casal Guilherme Martins do
Eirado e Silva e de sua esposa Luzia de Souza e Silva a uma fazenda chamada de
Toca da Onça no ano de 1896. Na sede da fazenda havia três casas: a casa da sede,
posteriormente doada às Franciscanas Imaculatinas e hoje, Colégio Luzia Silva, uma
casa de negócios com depósitos, dependências de empregados e rancharia para
viajantes, que foi demolida para dar lugar à Praça J.J. Seabra, e uma casa de farinha.
No ano de 1912 foi iniciada a construção das primeiras casas que formariam o
povoado Toca da Onça, cujo território fazia parte do município de Areia, atual Ubaíra.
Em 1913, após enfrentar árduas lutas políticas, Guilherme Silva conseguiu a
passagem da Estrada de Ferro de Nazaré, pela sede do povoado, impedindo que a
estação fosse construída no povoado da Casca.
A Lei nº 174, de 05 de outubro de 1915 mudou a denominação do então
povoado Toca da Onça, para JAGUAQUARA, que tem o mesmo significado na língua
Tupy. Em 16 de Maio de 1916 foi criado o distrito de Jaguaquara, pelo Decreto 1.540.
Através da Lei Estadual nº 1.472, de 18 de maio de 1921, JAGUAQUARA foi elevada
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à categoria de vila e município tendo, seu território desmembrado do município de
Areia. A sede do município, então Vila de Jaguaquara, foi elevada à categoria de
cidade pela Lei Estadual 1.673 de 30 de agosto de 1923.

2.5.1.3 O território de identidade Vale do Jiquiriçá e o Estado da Bahia
A Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia é a segunda maior do país
em oferta de cursos técnicos de nível médio, com mais de 75 mil matrículas, de acordo
com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
(BRASIL, 2015). Informações da Secretaria da Educação da Bahia - SEC, apontam
que de 2007 a 2015 foram criados 71 Centros de Educação Profissional e cursos em
92 unidades compartilhadas com o ensino médio.
Os cursos ofertados são baseados em estudo de demanda para que seja
considerado o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos 27 Territórios de
Identidade da Bahia. O Estado observou um crescimento de 1.869% no número de
matriculados, com relação ao início de 2007 até 2015, quando o Estado contava com
apenas 4.016 matriculados.
A reestruturação e consolidação da rede possibilitou a expansão e
interiorização da oferta da Educação Profissional. Até o ano de 2015 o estado da
Bahia criou 38 Centros Estaduais e 33 Territoriais de Educação Profissional, 22
anexos destes centros e 92 unidades compartilhadas com o ensino médio. Nesse
mesmo período houve a ampliação da oferta para 121 municípios, chegando a todos
os 27 Territórios de Identidade da Bahia (SEC/BAHIA, 2015).
A educação profissional da rede estadual no território de identidade Vale do
Jiquiriçá é composta pelo Centro Territorial de Educação Profissional do Vale do
Jiquiriçá, localizado na cidade de Amargosa, o Colégio Estadual Edilson Freire, da
cidade de Maracás e o Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e
Recursos Naturais Pio XII, localizado em Jaguaquara e que se constitui como lócus
desta pesquisa.
Além dos espaços mantidos pelo governo estadual da Bahia, a educação
profissional no Vale do Jiquiriçá conta ainda com um campus do Instituto Federal de
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Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) na cidade de Santa Inês e de
cursos de qualificação profissional de curta duração ofertados por instituições
privadas. Essa rede de educação profissional consta ainda com iniciativas de
sindicatos, prefeituras e instituições que fazem parceria com o SENAC (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) para oferta de cursos técnicos de qualificação profissional. Recentemente, foi
construído um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA) em Jaguaquara, que ainda não foi inaugurado.
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3. Perfil sociodemográfico da juventude trabalhadora da cidade de
Jaguaquara

Essa seção faz uma análise sociodemográfica dos estudantes que compõem o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), destacadamente aqueles
que estão na faixa etária de 18 a 29 anos, matriculados no Centro Estadual de
Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII (CEEP Pio XII),
considerados os sujeitos dessa pesquisa. Para isso apresentamos as características
sociais, econômicas, de gênero, cor e territorialidade dos jovens estudantes do Proeja,
a partir dos resultados coletados no instrumento de pesquisa - questionário - aplicado
com a população da pesquisa. Contudo, sua análise é resultante da triangulação de
outras fontes de pesquisa, a saber: análise documental, base de dados da Pesquisa
Nacional de Amostras por Domicílios Contínua (PNAD contínua) / IBGE e de
referenciais teóricos que se ocupam em caracterizar o perfil da juventude brasileira, a
exemplo de autores como Dayrell & Jesus (2016), Matos et. al. (2018), Silva (2019),
dentre outros.
3.1 O perfil dos jovens trabalhadores estudantes no CEEP Pio XII
Faixa etária, trabalho, renda individual e familiar, gênero, raça/cor, moradia,
estado civil e tempo de estudo são questões que contribuem para informar o perfil da
juventude brasileira. A partir da reflexão desses itens, buscamos analisar qual o perfil
dos estudantes da educação profissional do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (Proeja) no Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos
e Recursos Naturais Pio XII (CEEP Pio XII).
As informações do Sistema de Gestão Educacional (SGE) da Secretaria da
Educação do estado da Bahia (SEC, 2020) revelam que dos 94 estudantes
matriculados no curso técnico em Administração e no técnico em Alimentos na
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modalidade Proeja no CEEP Pio XII, no ano 2020, 79 estudantes estão na faixa etária
considerada jovem (15 a 29 anos) 3.

Tabela 01: Número de estudantes do CEEP Pio XII matriculados no Proeja em 2020
por curso e faixa etária.
FAIXA ETÁRIA
CURSO

TOTAL

De 15 a 29
anos

Acima de 30
anos

Proeja Técnico em
Administração

52

12

64

Proeja Técnico em Alimentos

12

03

15

79

15

94

TOTAL

Fonte: SGE/Secretaria da Educação da Bahia, 2020. Elaboração própria.

Fica evidente pelos dados da Tabela 01 que o Proeja no CEEP Pio XII é
constituído majoritariamente por jovens. E esse fato, ao que parece, é uma realidade
que tem tomado forma em todo o país, visto que o Censo Escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em
2019, revela que o número de matriculados na educação profissional em todo o Brasil
tem crescido e que 78,8% do total das matrículas nacionais foi constituída por jovens
(BRASIL, 2019). Ademais, levantamentos realizados com estudantes em diversas
partes do Brasil têm demonstrado que a presença da juventude na EJA, e sobretudo
na Educação Profissional, é algo frequente, como apontam os trabalhos de Sposito
et. al. (2014), Bezerra et.al. (2015), Ramos e Drago (2017), Arroyo (2017), Silva
(2019), entre outros.
Para melhor caracterizar o perfil dessa juventude (79 jovens) que frequenta os
cursos do Proeja no CEEP Pio XII, elegemos como população da pesquisa 40 jovens
estudantes com idade entre 18 e 29 anos de idade que se predispuseram a responder
o instrumento. O corte etário se deu a partir dos 18 anos, pois essa é a idade mínima
3

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) é considerado jovem quem tem de 15 a 24 anos. No
Brasil, essa faixa etária é ampliada e a Política Nacional de Juventude (PNJ) classifica como jovem
todos os sujeitos que possuem de 15 a 29 anos de idade.
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para ingresso nos cursos técnicos da modalidade Proeja, conforme já destacada
anteriormente.
Dos 40 estudantes que responderam o instrumento da pesquisa, 33 jovens
estão na faixa etária entre 18 e 24 anos e 07 estudantes possuem entre 25 e 29 anos
de idade. A divisão da faixa etária que caracteriza a juventude, estabelecida no Brasil
pela Política Nacional da Juventude, apresenta três grupos etários: jovensadolescentes (15-18 anos), jovens (19-24 anos) e jovens-adultos (25-29 anos). A
presença expressiva dos jovens de 18 a 24 anos de idade nos cursos do Proeja reitera
as discussões em torno da “juvenilização da EJA 4”, um fenômeno que vem
acontecendo na educação brasileira, cujo debate se constitui, sobretudo, pelos
sentidos que os jovens dão às classes de EJA, visto que, a “presença da população
juvenil vem modificando, sobretudo, os cenários educativos e alterando as relações
sociais entre os sujeitos inscritos nos diferentes tempos, espaços e gerações” (SILVA,
2019).
Muitos jovens dividem seu tempo entre o trabalho e a educação escolar e
dentre esses sujeitos que trabalham e estudam uma parcela colabora com a renda
familiar. São jovens que apesar de fazerem parte da População Economicamente
Ativa (PEA) de nosso país, uma parte não possui renda fixa e vive juntamente com
sua família com menos de um salário mínimo (BRASIL, 2009). A participação do jovem
estudante do Proeja na renda familiar está representada no gráfico a seguir (Gráfico
1) que demonstra o percentual de renda pessoal dos estudantes e sua participação
nos proventos familiares.
Gráfico 1: Percentual de renda pessoal dos estudantes somada à renda familiar

4

A juvenilização da EJA é como tem sido chamado o fenômeno da presença marcante dos jovens nas
turmas de Educação de Jovens e Adultos que vem acontecendo a partir da década de 1990. Para um
maior aprofundamento consultar, Haddad e Di Pierro (2000), Sposito (2002), Carrano (2007), Arroyo
(2017), dentre outros.
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13%

Não tenho renda

8%

35%

até meio salário mínimo (
R$ 522,50 inclusive)
até 1 salário mínimo (até
R$ 1.045,00 inclusive)

22%

de 1 a 2 salários mínimos
(de R$1.045,00 até R$
2.090,00)

22%

de 2 a 5 salários mínimos
(de R$ 2.090,00 até R$
5.225,00)

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

O gráfico aponta que a maior parte dos jovens estudantes do Proeja (35%) não
possuem renda e por conta disso não colaboram com a renda familiar. Entretanto,
podemos observar que uma parcela considerável dos jovens estudantes (22%), não
apenas contribuem com a renda da família como também vivem com até meio salário
mínimo (R$ 522,50) e que esse mesmo percentual (22%) se repete entre as famílias
que sobrevivem com até um salário mínimo (R$ 1.045,00). Isso nos faz perceber que
grande parte da juventude trabalhadora vive em situação de pobreza e traz consigo
as mazelas que isso acarreta. Dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS),
apontam que um quarto da população brasileira vive com menos de meio salário
mínimo (R$ 420,00) per capita por mês (BRASIL, 2018).
Outro fator relevante ao tratar da juventude trabalhadora estudante do Proeja é
a presença feminina nos cursos técnicos dessa modalidade. Nas turmas de Proeja,
as mulheres jovens marcam presença. Entre os estudantes que responderam o
questionário há uma predominância feminina nos cursos Administração e Alimentos,
somando 25 mulheres nos dois cursos, contra 15 estudantes do sexo masculino.
Segundo Ramos e Drago (2017), “a acentuada presença feminina no Proeja evidencia
a ausência da mulher do sistema de escolarização formal na idade considerada
regular e a busca pela sua reinserção, ainda que tardia, por meio do programa.” Muitas
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dessas jovens tiveram a necessidade de abandonar a escola em algum momento da
vida para formar uma nova família, cuidar de seus filhos ou familiares idosos ou
mesmo trabalhar, possuem jornadas duplas e até triplas de trabalho dividindo seu
tempo entre o cuidado com a casa e as atividades remuneradas, retornam ao espaço
escolar na perspectiva de que ao retomar os estudos possam conseguir um trabalho
melhor e qualificação profissão.
Ainda sobre a presença feminina nos cursos técnicos do Proeja no CEEP Pio
XII, verificamos que no curso técnico em Administração as mulheres compõem 37,5%
do público desse curso, enquanto no curso técnico em Alimentos esse número chega
a 80% de presença feminina. A presença massiva de mulheres no curso de Alimentos
em detrimento dessa presença no curso de Administração levanta a discussão a
respeito das relações de gênero na educação profissional. Alguns cursos de formação
profissional, a exemplo do curso de Alimentos, se aproxima do que a sociedade coloca
como formação para um trabalho típico feminino. A discussão da relação entre
trabalho e gênero aponta para uma separação social que existe entre o dito trabalho
de homem e de mulher, e o valor atribuído ao trabalho realizado pelos homens em
detrimento ao das mulheres, conforme colaboram Hirata e Kergoat (2007). Logo, é
possível inferir que a presença marcante das mulheres no curso de Alimentos e a
redução dessa população nos cursos de Administração é um reflexo da divisão sexual
de formação para o trabalho.
Nos aspectos referentes a cor da pele, a juventude pesquisada é de maioria
negra. São 67% de pardos e 15% de pretos num total de 82% de jovens declarados
negros, conforme apresenta gráfico a seguir:
Gráfico 2: Percentual de autodeclaração da cor da pele da juventude
trabalhadora estudante do Proeja
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5%
15%
13%
Preto (a)
Pardo (a)
Branco (a)
Amarelo (a)

67%

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Os dados do gráfico 02 indicam que 82% dos estudantes do Proeja são negros.
Apesar de estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2018),
apontarem que a maioria dos estudantes do Ensino Médio são brancos, uma análise
mais apurada de cursos técnicos de nível médio, a exemplo do Proeja, revela a
dualidade estrutural presente na educação brasileira. A oferta educacional desigual
para as diferentes classes sociais revela o antagonismo de classes presente em nossa
sociedade, e que adentra o espaço escolar. Beltrão (2005), afirma que as
desigualdades raciais também se constituem como desigualdades sociais se forem
examinados os dados relativos à escolaridade, desagregando-os pelas diferentes
categorias de cor ou raça que compõem a população brasileira.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Xavier (1990), Kuenzer (2005), Cunha
(2000) e Cêa (2006), afirmam que a dualidade estrutural da educação brasileira tem
sua maior expressão no Ensino Médio, uma vez que, esse nível educacional cumpre
a função de preparar a classe dominante para continuar a reproduzir as relações de
domínio e poder, ao passo que é oferecida de forma fragmentada para a classe
trabalhadora, a fim de prepará-la para o trabalho. Desse modo, valida-se a formação
intelectual e humanista para os que conduzem os rumos da nação, e a educação
profissional e específica aqueles que impulsionam a industrialização. “A incapacidade
de superar a contradição entre formação geral versus formação profissional, dentro
desse contexto de preocupações, acabou garantindo a pior espécie de especialização
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no campo do ensino, a separação entre a educação das camadas privilegiadas e a
educação das camadas subalternas” (XAVIER, 1990, p. 114).
Com relação a renda, 72,5 % dos pesquisados revelam não possuir nenhuma
renda fixa e, portanto, não contribuem cotidianamente com as despesas familiares. A
renda familiar de quase todos esses jovens é, também, muito baixa. A renda das
famílias e as condições dos arranjos familiares de origem dos jovens influenciam no
seu desempenho escolar e no acesso ao Ensino Médio, como afirmam Corrêa e Lima
(2015, p. 09). Mesmo assim, para muitos jovens brasileiros o ingresso no mercado de
trabalho é necessário, e deve-se, principalmente, a necessidade econômica de suas
famílias.
Diante do exposto nessa seção, é possível visualizar o perfil da juventude que
frequenta os cursos técnicos do Proeja no CEEP Pio XII. Ficou evidente que esses
jovens, são em sua maioria, mulheres que retornaram à sala de aula para continuarem
sua trajetória formativa na perspectiva de que isso lhe ajude a conseguir um trabalho.
A maior parte desses jovens são negros/as, que sofrem as consequências de uma
educação pensada para a classe trabalhadora, num cenário de continuidade do
processo de dominação. E foi possível evidenciar também que muitos destes jovens
não tem renda e vivem em arranjos familiares cuja renda é muito baixa.
A relação entre trabalho e educação é um elemento estruturante na construção
da identidade juvenil e para muitos jovens essa relação teve início ainda na infância,
tirando-os muitas vezes da escola (SILVA, 2019). Por não conseguir conciliar trabalho
e estudo muitos jovens passaram por reprovações contínuas ou desistiram de estudar
em algum momento da vida, mas retornaram à escola a partir dos cursos técnicos na
modalidade Proeja. Diante disso, a seção seguinte analisa essas situações pelas
quais passaram os jovens que retornaram à educação profissional.
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4. Juventude: um conceito em construção e a formação da identidade do
jovem trabalhador estudante do Proeja

Essa seção trata do conceito de juventude e sobre o trabalho e a formação da
identidade do jovem trabalhador estudante do Proeja. A primeira parte dessa seção
apresenta a juventude como uma construção da sociedade moderna e discute o
conceito de ser jovem, à luz de teóricos como Bourdieu (1983), Margulis e Urresti
(1996), Dayrel (2003), Silva (2012), entre outros, de documentos oficiais como a Lei
12.852/2013 (Estatuto da Juventude) e os dados do Censo Demográfico de 2010. Na
segunda parte são discutidos aspectos referentes a identidade e as trajetórias de
formação dos jovens estudantes do Proeja no CEEP Pio XII, analisados a partir de
relatórios da Pnad Contínua (2016, 2018, 2020), das publicações da Organização
Internacional do Trabalho (2009) para a juventude, como também à luz de autores
como Castel (1998), Mészáros (2005), Gonçalves (2012), Arroyo (2017) e Silva
(2019).

4.1 O conceito de juventude
O conceito de juventude é amplo e variável. O termo provém do latim “juventus”
referindo-se à condição da vida ou período etário situado entre a infância e a idade
adulta. Para a Organização Mundial de Saúde – OMS, jovem é a pessoa que tem de
15 a 24 anos. No Brasil, levando em conta o aumento do tempo dedicado à formação
escolar e profissional, a permanência maior com as famílias de origem, assim como
as dificuldades para se conseguir principalmente o primeiro emprego, a Lei
12.852/2013, que institui o Estatuto da Juventude, define a população jovem como
aquela que possui idade de 15 a 29 anos.
Nesse estudo, a classificação usada para jovem é a estabelecida no Estatuto
da Juventude, citado anteriormente, ou seja, de 15 a 29 anos, por se tratar de uma
classificação utilizada amplamente em pesquisas relacionadas à juventude no Brasil.
Segundo o relatório Trabalho Decente e Juventude (2014), esta classificação etária
dos jovens decorre do entendimento de que a transição para a idade adulta tem se
estendido, considerando-se não só a formação escolar e a entrada no mundo do
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trabalho, como a aquisição de autonomia e, em geral, a constituição de nova família.
Ao considerar a juventude até esse limite etário será possível perceber a
complexidade das experiências de transição dos jovens para o trabalho, tanto ao
longo como depois de completarem os estudos.
O marco etário, necessário para as políticas públicas, não desvelam, no
entanto, todas as características que envolvem esse termo. Segundo Oliveira et al.
(2016), um limite inferior não seria viável ou recairia em uma definição das
características biológicas, visto que aos 15 anos as funções sexuais e reprodutivas já
estão desenvolvidas e plenamente estabelecidas. Por outro lado, o limite superior é
subjetivo, pois como afirma o próprio Oliveira et al. (2016), à medida que os filhos
prolongam o tempo de permanência na casa dos pais, o conceito de jovem vai sendo
redefinido.
O sociólogo Bourdieu (1983), aponta que a juventude é uma construção social
em que há uma relação complexa entre idade social e biológica. Nas palavras desse
autor, “a juventude é apenas uma palavra”, visto que a pessoa humana está sempre
na condição de jovem ou velho para alguém. Mello (2005, p.21), corrobora definindo
juventude como “uma fase de transição entre os limites da dependência e da
autonomia. Os jovens aparecem ora tendo pouca idade para algumas coisas, ora já
tendo passado da idade para outras coisas". Dayrell (2003, p. 42), retrata que “[...] a
juventude se constitui como um momento determinado, mas não se reduz a uma
passagem”, pois os jovens se apresentam como sujeitos sociais, que vivem e se
constituem como tais nas relações estabelecidas no seu cotidiano. Margulis e Urresti
(1996), baseados nos estudos de Erik Erikson, apresentam a juventude como um
período em que o sujeito se prepara para a vida adulta, e assim constrói sua
“identidade social e profissional” (p. 74), período em que o ser humano vive uma
espécie de moratória social.
A moratória social aplicada aos jovens, diz que nessa fase a inatividade é
permitida ou justificada visto que estão em um período de suspensão das obrigações.
Nessa perspectiva, a socialização da juventude acontece em meio a outras gerações,
sendo educados para a vida em contato direto com o adulto. Porém, se percebermos
a juventude na perspectiva da moratória social, veremos que esta não se constitui
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como privilégio de todos e se aplica àqueles que, por gozar de uma condição
econômica mais elevada, pode se preparar para a vida adulta.
No Brasil, a moratória social não se constitui como uma realidade para a maioria
dos nossos jovens, pois desde muito cedo o jovem brasileiro precisa deixar suas casas
em busca de trabalho. Dessa maneira, das diversas faces com a qual se apresenta a
juventude em nosso país, podemos afirmar que uma delas é a face do trabalhador.
Dados do Censo apontam que o Brasil possui um quarto de sua população constituída
de jovens (IBGE 2010), e estes, em sua maioria vivem às margens da sociedade,
sendo as principais vítimas da violência, do desemprego, tendo, muitas vezes, que
conciliar seu tempo entre estudar e trabalhar.
O último Censo Demográfico do IBGE realizado em 2010 aponta que o
percentual de brasileiros residentes com idade entre 15 e 29 anos correspondia a
26,9% da população, ou seja, o Brasil possuía cerca de 51,3 milhões de jovens.
Estimativa da Pnad Contínua aponta que em 2018, esse percentual ficou em 24,35%
da população brasileira, os seja, mesmo com o decréscimo nesses oito anos a
população jovem brasileira bastante significativa. A parcela trabalhadora desse
público é proveniente de classes sociais pouco favorecidas economicamente, negros,
homens e mulheres, cujo ingresso no mercado de trabalho resulta, muitas vezes, em
abandono à Escola. A Pnad Contínua (2018), aponta ainda que 24,3 milhões de jovens
não frequentam a escola, ou outra atividade de escolarização (cursos de nível médio
e técnico, de qualificação profissional ou pré-vestibular). Situação acentuada por
fatores como a busca, ou o encontro do primeiro emprego, a formação precoce de
famílias e a violência. Os jovens ainda enfrentam outros desafios para entrar no
mercado de trabalho no Brasil, como a informalidade, o alto índice de rotatividade, a
baixa remuneração, a discriminação pela cor da pele e do local onde mora, além da
precarização das relações de trabalho.

4.2 Trajetórias de formação e a identidade do jovem trabalhador

Para uma parcela considerável da juventude brasileira o trabalho não é uma
questão de escolha, mas uma necessidade. Dentre esses jovens, ter que trabalhar
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faz-se necessário por suas condições sociais, para manter-se a si, e, muitas vezes
suas famílias, como aponta os estudos da Organização Internacional do Trabalho –
OIT, (2009). O trabalho para esses sujeitos assume uma condição de fator vital.
A juventude transita por diversos espaços de formação e o trabalho se constitui
como um meio de formação juvenil. Os jovens, atualmente, são os indivíduos que
moldam o mundo do trabalho, no entanto, poucos conseguem emprego nas carreiras
almejadas, seja por falta de qualificação seja pelas parcas oportunidades. E como
ressalta Antunes (2009), mesmo quando possuem qualificação, eles migram de um
emprego para outro, até chegar ao objetivo estabelecido, situação que nem sempre
acontece.
Pressionados a apresentarem qualificação profissional, muitos jovens retornam
à escola, na intenção de que a continuidade dos estudos lhes ajude na busca ou
encontro de um trabalho. Entre os jovens que retornam à sala de aula assumindo o
papel de trabalhador e estudante, o desafio da permanência é maior, pois precisam
enfrentar as jornadas de trabalho e conciliar com o tempo escolar. Como afirma
Andrade (2004), o retorno e permanência dos jovens na escola não se trata apenas
de uma escolha, ou por questão de conscientização dos pais quanto a importância da
educação na formação humana. Trata-se, sobretudo, de uma necessidade imposta
pela crise do desemprego que perpassa a sociedade e atinge mais fortemente a força
de trabalho jovem e que reforça a necessidade de qualificação, principalmente para a
juventude.
Para muitos jovens, o retorno às escolas tem acontecido, sobretudo, a partir
dos cursos técnicos, por meio do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – Proeja, na
perspectiva de que a formação de ensino básico, se alinhe a um curso de qualificação
profissional. Silva (2019) aponta que as turmas de educação para jovens e adultos, a
exemplo das que se inserem o Proeja, são formadas

[...] não apenas por aqueles que nunca foram à escola – devido a
circunstâncias específicas relativas a um dado contexto social –, mas também
pelos que frequentaram a escola denominada regular e, por motivos mais
diversos, não concluíram suas trajetórias de escolarização na idade/série dita
adequada (p. 44).
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A parcela da juventude brasileira tratada nesse texto é a juventude
trabalhadora, aquela que traz em suas trajetórias as marcas de contextos de negação
de direitos: direito a saúde, a educação de qualidade, a justiça, direito a uma vida
digna, direitos humanos como defende Arroyo (2017). Esses jovens, em sua maioria,
estão inseridos economicamente na Classe Baixa e são impulsionados para o
mercado do trabalho desde muito cedo, em trabalhos informais, na maioria das vezes,
precários, que realizam como forma de sobrevivência. O relatório da Síntese de
Indicadores Sociais do IBGE (2016) aponta que 29, 2% dos jovens ocupados de 15 e
29 anos de idade entraram no mercado de trabalho antes dos 14 anos de idade,
impulsionados pela necessidade de manter-se a si próprios e, muitas vezes, a seus
familiares.
Os dados da pesquisa realizada com os jovens trabalhadores, estudantes do
Proeja no CEEP Pio XII, que constituíram os sujeitos desse estudo confirmam a
tendência brasileira de entrada precoce da juventude no mercado de trabalho informal,
até mesmo antes dos 14 anos de idade5. Questionados sobre a idade com que
começaram a trabalhar, considerando como trabalho os bicos, estágios, carteira
assinada ou outra atividade laboral que gerasse renda, 30% dos jovens responderam
que começaram a trabalhar entre 10 e 14 anos, 55% disseram que começara a
trabalhar na faixa etária dos 15 aos 18 anos, 10% a partir dos 19 anos de idade e 5%
afirma que nunca trabalhou, como mostra o gráfico a seguir:
Gráfico 3: Percentual da idade com que os estudantes jovens do Proeja do CEEP Pio
XII começaram a trabalhar

5

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é proibida a realização de trabalho por menores de
16 anos de idade. Para quem possui idade a partir dos 14 anos o trabalho só é permitido na condição
de menor aprendiz, de maneira que esse trabalho não seja realizado em locais que prejudique sua
formação, seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que permitam a
frequência à escola. E em caso de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a legislação só admite como
idade mínima 18 anos.
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10%
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10 - 14 anos
15 - 18 anos
19 - 24 anos

55%

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Diante dos dados do gráfico, verifica-se que é expressivo o número de jovens
que iniciaram sua vida laboral antes do que é permitido por lei. Esses postos de
trabalho ocupados pelos jovens são, na maioria dos casos, atividades precárias
desenvolvidas na informalidade, como já citamos nesse trabalho anteriormente.
Dados da PNAD contínua de 2016, apontam que 2,4 milhões de brasileiros com idade
entre 5 e 17 anos estão trabalhando. E, ao analisar o perfil econômico das famílias
desses sujeitos, 49,83% têm rendimento mensal per capita menor do que meio salário
mínimo, sendo consideradas famílias de baixa renda.
Nesse contexto de trabalho infanto-juvenil, a Bahia ocupa o 3º lugar no Brasil
em número de crianças e adolescentes (15 a 17 anos) que estão trabalhando (PNAD
Contínua – IBGE, 2016). Áreas como agricultura, pecuária, comércio, construção civil,
como também nos domicílios e nas ruas são os locais que mais apresentam pessoas
trabalhando com idade menor do que a permitida por lei. Os estudantes do Proeja
relataram os diversos tipos de trabalho com os quais iniciaram sua vida no mercado
de trabalho, como é apresentado na tabela abaixo:
Tabela 2: Função desempenhada pelos estudantes do Proeja no primeiro trabalho e
o percentual de sujeitos que desempenharam a atividade
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FUNÇÃO DESEMPENHADA (TRABALHO)

PERCENTUAL DE SUJEITOS

Bico

45%

Outra forma de trabalho que gerou renda
(babá, casa de família, revendedora,

30%

lavadeira, trabalho com os pais)
Carteira Assinada

10%

Estágio

10%

Nunca trabalhou

5%

TOTAL

100%

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Os dados apresentados na tabela 2 revelam que a maioria dos sujeitos dessa
pesquisa começaram a trabalhar em atividades precárias, realizando bicos (45%) ou
outras formas de trabalho que lhes gerou alguma renda (30%), 10% respondeu que
começou a trabalhar com carteira assinada, outros 10% iniciaram por meio de Estágio
e 5% informou nunca ter trabalhado.
A precarização da força de trabalho entre a juventude brasileira é alta, como
aponta a publicação da Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009, p. 133),
em que o jovem brasileiro para entrar no mercado de trabalho depara-se com “altas
taxas de desemprego e informalidade, baixos rendimentos e ausência de proteção
social”. São jovens que, como afirma Silva (2019), citando Pais (2005, p. 17), “[...]
rodopiam por multiplicidade de trabalhos precários, intervalando inserções provisórias
no mundo do trabalho com desinserções periódicas”.
Esse trânsito laboral, marcado de incertezas e alimentado pelo trabalho
precário faz com que se revele a figura do “interino permanente” entre os jovens
trabalhadores (CASTEL, 1998, p. 351). Isso porque os postos de trabalho precário
deixam de ser provisórios e passam a ser uma realidade objetiva para esses sujeitos.
Dessa forma, justifica-se a mobilidade de muitos desses jovens pelas diversas
categorias de trabalho precário, marcada de alternâncias de trabalhos temporários,
de desemprego e inatividades e pela incerteza do futuro.
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Mesmo diante da condição de trabalhos incertos, muitos jovens investem na
formação como meio de mobilidade social, como apresentado anteriormente nesse
estudo, apesar dessa mobilidade não estar ligada unicamente à educação. Para uma
parte dos jovens que ingressaram no Proeja no CEEP Pio XII essa não é a primeira
experiência com os cursos técnicos. Muitos jovens relataram que durante o período
que não estavam matriculados na escola formal (no CEEP), realizaram cursos de
qualificação profissional de curta duração. A tabela a seguir apresenta os cursos
realizados pelos alunos e o número de vezes que eles foram citados.
Tabela 3: Cursos de qualificação profissional de curta duração realizados pelos
estudantes do Proeja no período de desistência escolar

REALIZAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Realizou um ou mais cursos
de qualificação profissional

Não realizou nenhum curso
TOTAL6

Nº DE
VEZES EM
QUE O
CURSO É
CITADO

CURSOS CITADOS

18

Informática, nutrição, astronomia,
atendente de farmácia, auxiliar
administrativo, bombeiro civil,
cabelereira, confeiteira, gestão de
pessoas, inglês, manicure
robótica, telemarketing e
vendas.
---

44

---

26

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Conforme a tabela é expresso o número de cursos realizados durante o período
que ficaram longe da escola. A respeito dessa busca por qualificação, Arroyo (2017,
p. 46) afirma que, para o jovem “parar de estudar não significou parar de se formar,
de se humanizar. Não significou parar de ler o mundo, de tentar entender-se nas
relações sociais, políticas”. Por outro lado, entendemos que os jovens que não
quiseram ou não puderam continuar sua qualificação profissional no período em que

6

Apesar do universo da pesquisa se constituir de 40 jovens, alguns relataram que fizeram mais de um
curso, o que justifica um número total maior que o total de respondentes da pesquisa.
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esteve fora do processo de escolarização formal passaram aprender no mundo e com
ele diante das possibilidades que a vida lhes proporcionou.
Contudo, o aperfeiçoamento profissional que, para muitos jovens, pode
representar um passaporte para sair da condição de “interino permanente”, nem
sempre se concretiza. Isso porque o problema do desemprego e do subemprego dos
quais os jovens são as principais vítimas não se justifica unicamente pela formação
insuficiente dos trabalhadores; ideia que ainda é disseminada, junto com a promessa
de que o investimento na escolarização e na qualificação profissional é a única
estratégia capaz de solucionar o fenômeno do desemprego. Nessa perspectiva, Silva
(2012, p. 117) aponta que “é ilusório achar que a qualificação signifique, por si só,
emprego. É importante lembrar que um problema grave apresentado à nossa
sociedade é também a não empregabilidade dos qualificados”. Dessa maneira, a
qualificação não é, por si só, garantia de entrada e permanência do jovem no mercado
de trabalho. Quem determina a empregabilidade 7 é o desempenho da economia, que
deve praticar uma política em que são criadas vagas que valorizem a qualificação dos
trabalhadores (POCHMANN 2006, p. 07). Por meio desse discurso dominante, é
transmitido um pensamento de que é necessário um novo perfil para o jovem
trabalhador. Um perfil em que o trabalhador seja proativo, competente e que essas
características venham a partir do investimento do sujeito em sua formação.
Não é intenção desse estudo diminuir o valor da educação para os jovens
trabalhadores, pois como afirma Pais (2005), ela é indispensável ao bom desempenho
de uma atividade profissional. E por isso, mas não somente, é necessário investir mais
e melhor na formação profissional dos jovens. No entanto, como ressalta o autor, o
problema desponta quando os ideólogos da formação profissional querem nos fazer
crer que, o problema do desemprego juvenil poderá ser solucionado apenas por meio
do investimento na educação, e, com isso, é “vendida” uma ideia de que apenas com
a formação profissional as dificuldades de inserção dos jovens poderão ser
ultrapassadas.

7

A empregabilidade pode ser entendida como o conjunto de técnicas aplicadas pelo trabalhador para
conquistar uma oportunidade de trabalho e as estratégias usadas por esse trabalhador para se manter
no mercado de trabalho. Para maior aprofundamento consultar Carrieri e Sarsur (2002), Pochmann
(2001), Silva (2009), entre outros.
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É fato que os esforços dos jovens para agregar maior qualificação à força de
trabalho não fazem surgir mais empregos para esses sujeitos. Nesse processo de
formação dos jovens para o trabalho, não há uma relação única, de causa e efeito, de
falta de qualificação e desemprego. É preciso desmistificar a ideia de que o problema
do desemprego juvenil no Brasil, principalmente na sociedade contemporânea, é
exclusivamente decorrente da baixa qualificação da juventude. Esse é um discurso
presente em diversos espaços para justificar a lógica da empregabilidade.
Esse discurso, ficou conhecido a partir do desenvolvimento da teoria do “capital
humano8”. Teoria adotada nos países de capitalismo periférico e dependentes, entre
as décadas de 1970 e 1980 e que retorna com força nos nossos dias. Nela, o
investimento no treinamento, na educação impulsiona o aumento da capacidade de
produção, ou seja, a educação firmada em grau de qualificação de conhecimentos,
habilidades e atitudes adquiridas, seria um fator decisivo na capacidade de trabalho e
produção (FRIGOTTO, 2003). O conceito de capital humano é apresentado trazendo
a ideia de que os problemas ligados ao subdesenvolvimento não se relacionam as
relações de poder, mas as diferenças culturais ou de modernização de determinados
fatores em que os sujeitos qualificados é que são os elementos fundamentais.
Cada sujeito, na teoria do capital humano, é responsável por sua formação e
aqueles que não a busca, certamente, ficará de fora do processo de desenvolvimento
pessoal e do país. Essa teoria serviu como instrumento para as políticas liberais
apontando

uma

suposta

solução

para

desigualdades

sociais

nos

países

subdesenvolvidos, efetivadas por entidades internacionais, com vistas aos interesses
do capitalismo, “garantindo mão de obra barata, a venda de tecnologia ultrapassada
a países periféricos e a manutenção da dependência econômica” (FRIGOTTO, 2003).
Theodore Schultz (1971) ao formalizar a teoria do capital humano expõe que:
A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem.
É humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é
uma fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as

8

A teoria do Capital humano surgiu na década de 1960 quando o economista Theodore W. Schultz
publicou um artigo intitulado “Investment in Human Capital”. Esse conceito ganhou impulso a partir da
publicação da coletânea Readings in the economics of education pela UNESCO em 197, onde são
encontrados textos clássicos de economia da educação. Para Gary Becker (1962) o capital humano
seriam todas as características adquiridas pelo trabalhador de maneira que ele se tornasse mais
produtivo.
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coisas. Onde os homens sejam pessoas livres, o capital humano não é um
ativo negociável, no sentido do que possa ser vendido. [...] segue se que
nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que possui.
Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer o sirva na produção
ou no consumo (SCHULTZ, 1971, p.53).

Assim sendo, os jovens trabalhadores são proprietários de capital não apenas
quando possuidores de ações ou ativos em empresas, mas pela aquisição de
conhecimentos e qualificação que se revertem em valor econômico. São saberes
adquiridos, na maior parte, do investimento individual do jovem em si.
Dentro dos ideais de formação do capital humano, o jovem trabalhador é
responsável por alterações nas relações de trabalho, pois ele seria dono de seu
capital. Trata-se de uma individualização que desenvolve a concorrência de maneira
mais efetiva e “o capital poderia encolher quanto, quando, como e qual tipo de mãode-obra empregar a partir da formação e das competências e habilidades adquiridas
pelo trabalhador” (SOARES, 2016, p. 40). Nessa perspectiva, Mari (2014, p. 91)
corrobora apontando que a grande contribuição do capital humano para o capitalismo
“não se deu por causa do desenvolvimento das grandes corporações, mas porque os
trabalhadores incorporaram o capitalismo”, e se tornaram responsáveis pela sua
própria formação, custeando sua especialização e sendo responsabilizados pela
busca do trabalho.
Segundo Schultz (1971), o valor da educação, na perspectiva do capital
humano, está na transformação em novas competências do sujeito que, quando
adquiridas, são formas de capital humano e que se revertem em novos materiais que,
quando realizados, se revertem em novas formas de capital não humano. É dessa
forma, uma “engrenagem” que realiza seu movimento de maneira que o capital
humano gera ganhos tanto na forma de mercadorias quanto em habilidades técnicas
na produção do capital. Essa visão, para Silva (2012), precisa ser analisada numa
perspectiva histórico-social, uma vez que, como defende o autor:
Passaram-se mais de quatro décadas e os resultados da incorporação da
“teoria do capital” demonstraram que não surtiu o efeito esperado, ao
contrário, concentraram-se mais riqueza e capital, e ampliou-se a pobreza.
Entretanto, o mais complexo é como, mesmo depois de um tempo e com seus
resultados, seu ideário ainda se inscreve na crença da possibilidade do pleno
emprego e, portanto, na perspectiva de integração social dentro de uma
sociedade capitalista (SILVA, 2012, p. 118).
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Dessa forma, quando se desvela os percursos laborais dos jovens pesquisados
além de apresentar os diversos e precários trabalhos percorridos por eles,
percebemos também o distanciamento desses jovens da mudança de condição social
tão almejada por esses sujeitos. No entanto, se a escola não foi suficiente para
garantir um emprego estável e suas respectivas mudanças de posições sociais na
estrutura social atual, as trajetórias laborais dos jovens pesquisados, imersos na
cultura da empregabilidade e das competências, revelam que em algum momento,
eles foram impulsionados para a educação profissional. Com isso, mais uma vez, a
educação retorna como uma “salvadora da pátria”, sendo um aporte para a resolução
dos problemas do desemprego juvenil, do trabalho estável e da mudança nas
condições de vida.

4.3 Trajetórias de formação: das desistências ao (RE)investimento na formação

Embora a escola não seja garantia de acesso ao mercado de trabalho, para os
jovens esse ainda é um espaço muito importante para suas vidas, tanto na construção
de novas formas de sociabilidades, quanto para a construção de referenciais para seu
futuro. Dayrell (2007) defende que a sociabilidade é uma condição importante para a
juventude a qual se desenvolve junto a seus pares e em locais como a escola. Para
alguns jovens a escola é um espaço distante dos seus interesses, com pouca
contribuição para sua formação, uma obrigação necessária, porém para outros tantos,
a escola é um lugar de afinidades e construções de referenciais.
A formação do jovem trabalhador é marcada, na maioria dos casos, por
admissões e desistências da escola, de idas e vindas diante de uma condição de
interino permanente em seus trabalhos temporários, pois é difícil permanecer na
escola enquanto o trabalho ou seus “outros afazeres” lhes são mais atrativos ou
necessários à sua sobrevivência. Cada vez que os jovens entram nos cursos de
qualificação profissional, ou até mesmo na educação profissional, eles depositam
nesses cursos suas expectativas, a fim de que estes sejam a chave para o mundo do
trabalho.
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Na incerteza do amanhã e na perspectiva que o caráter provisório do trabalho
em que estão inseridos não se prolongue por mais tempo, vários sujeitos retornaram
ao espaço escolar afim de que esse espaço possa direcionar suas ações ao “bom
emprego” e a carreira profissional desejada. Esse retorno dos jovens ao espaço
escolar é cercado de hesitação, de expectativas e, sobretudo, de experiências de vida.
Para Gonçalves (2012 p. 41) “os saberes que os alunos trazem para a escola são de
uma riqueza evidente. São saberes produzidos em diversos espaço de formação,
onde se destacam aqueles produzidos/adquiridos no trabalho”. Isso porque em sua
ausência do espaço escolar, os jovens continuam seu processo de formação, de
aprendizagem a partir das experiências de vida. Para os estudantes do Proeja que
participaram dessa pesquisa, 42,5% dos pesquisados tiveram que desistir de estudar
por um período de suas vidas, enquanto 57, 5% nunca deixaram de frequentar a
escola.
Dentre os participantes desse estudo que desistiram de estudar por um período
(17 alunos) e retornaram à escola, 11 jovens ficaram ao menos um ano sem frequentar
a escola, 01 aluno não frequentou as aulas por dois anos, 03 estudantes disseram
que deixou de frequentar o espaço escolar por três anos e 04 estudantes retornaram
ao espaço escolar após quatro anos ou mais, conforme demonstra o gráfico abaixo:
Gráfico 4: Total de anos em que os estudantes do Proeja deixaram de frequentar a
escola (em %)
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Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

A intermitência na trajetória escolar dos estudantes é marcada por diversos
fatores. Aplicamos aqui a fala de Miguel Arroyo (2017), ao contexto do Proeja, quando
o autor se refere as desistências dos estudantes da EJA, destacando o trabalho como
um dos motivos que limita a permanência do estudante na escola, e afirma que:
Esses jovens-adultos submetidos a trabalhos tão instáveis, não são senhores
de seus tempos [...]. Lembremos que são obrigados a voltar à EJA porque
desde a infância não deram conta de articular trabalho, sobrevivência e
rigidez dos tempos-séries escolares. [...] As altas evasões e desistências na
EJA revelam não tanto o abandono e o desinteresse por retomar seu direito
à educação, mas a inviabilidade de articular tempos rígidos de estudo e
tempos não controlados de seu sobreviver, trabalhar (ARROYO, 2017, p. 63).

É evidente que o ir e vir de desistências dos jovens a escola não se limita ao
trabalho, apesar de esse ser um dos fatores que figura com maior intensidade. Para
os jovens, esses múltiplos desafios demandam, muitas vezes mais que o interesse e
o desejo por continuar estudando. Na figura a seguir retratamos os principais motivos
que fizeram com que os jovens respondentes dessa pesquisa parassem de estudar
por um tempo.
Figura 05: Motivos do abando escolar apontados pelos estudantes do Proeja
do CEEP Pio XII
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Não dava para
conciliar
trabalho e
escola

Precisava
cuidar do(s)
filho/a(os/as)

Não tinha a
aprovação do
companheiro
MOTIVOS
DO
ABANDONO
ESCOLAR

A escola não
despertava
interesse

Outros
motivos

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Os sujeitos que procuram as classes do Proeja, na intenção de darem
continuidade a seu processo formativo na escola, muitas vezes são vítimas de um
pensamento hegemônicos da sociedade de que “não tem trabalho ou tem um salário
menor porque não estudaram, quando, na maior parte das vezes, não estudaram
porque trabalharam” (Gonçalves, 2012 p.31). Considerando o trabalho como motivo
de afastamento dos jovens da sala de aula, a Pnad Continua Educação (2020),
constatou que quatro em cada dez jovens, aproximadamente, não concluiu a
educação básica pois precisaram trabalhar.
Estudos do IBGE (2020), da Fundação Getúlio Vargas (2019), da OIT (2014) e
de outras instituições que analisam os índices de trabalho, emprego e renda no Brasil
tem apresentado o quanto é grande o número de jovens desempregados 9 e os que
não estão nessas estatísticas, muitas vezes sobrevivem de trabalhos precários. Para
os jovens que estão estudando no Proeja e compuseram os sujeitos desse estudo,
65% relataram que não estão trabalhando. Dentre os 35% dos jovens que estão
trabalhando, as atividades realizadas são diversas e muitas deles podem ser
9

Para maior aprofundamento conferir os dados da PNAD continua, para o terceiro trimestre de 2020.
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considerados trabalho precário. O quadro abaixo revela os trabalhos remunerados
desempenhados pelos estudantes do Proeja no período da pesquisa:
Quadro 01: Trabalhos desempenhados pelos estudantes do Proeja do CEEP
Pio XII
Trabalhos realizados pelos jovens estudantes
Vendedor

Faxineira e revendedora

Comerciário

Diarista/zona rural

Diarista/doméstica

Empresa de transportes

Cuidadora de idosos

Casa de família (doméstica)

Babá

Embalador

Tatuador

Feirante

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.

Ao observarmos o quadro 01, com a relação dos trabalhos realizados pelos
jovens durante esse período em que se dividem entre trabalhar e estudar, percebemos
que são as atividades com as quais esses sujeitos se defrontam como oportunidade
de sobrevivência. No entanto, é preciso que os jovens, mesmo que ainda não tenham
acesso, compreendam o que é o trabalho decente 10 e almeje um trabalho com essa
característica, pois como afirma Arroyo (2017, p. 68), “o trabalho a que chegaram os
jovens-adultos desde criança nem sempre é formador”. E esses jovens têm direito a
entender os processos pelos quais passaram e com os quais construíram suas
identidades e seus valores. E Miguel Arroyo (2017), continua:
Nessa história do trabalho que levam às escolas, à EJA, esperando saber-se
enquanto a entendem, um ponto merecerá destaque: não esquecer de que
são vítimas da negação, da perda dos direitos coletivos do trabalho,
investigando como a precarização do trabalho e a perda dos direitos impõem
limites as suas expectativas de que encontrem trabalho, de que melhorem de
trabalho diante do avanço dos sem-trabalho, desocupados com a crise
econômica que os sacrifica, destrói suas identidades (p. 68).

Uma parte desses sujeitos já não se sentem dignos para conseguirem um
emprego, e muitos deles, já estão no desalento. Essa situação tem se agravado nos
últimos tempos no Brasil, como aponta o levantamento da Pnad Contínua para o
10

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), define trabalho decente como aquele no qual as
relações entre cada trabalhador ou trabalhadora e seus empregadores ou empregadoras estão
devidamente regulamentadas por lei, especialmente no que se refere aos direitos fundamentais no
trabalho. Para maior aprofundamento conferir Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil:
uma estratégia de ação baseada no diálogo social (2015).
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terceiro trimestre de 2020, que trata do índice de desemprego nesse período. De
acordo com a Pnad Continua/ IBGE (2020), no terceiro semestre de 2020 o número
de pessoas desempregadas no Brasil bateu recorde, passando de 13 milhões de
brasileiros nessa situação.

63

5. Contribuições do Proeja para a trajetória formativa dos jovens
trabalhadores

Essa seção trata da colaboração dos cursos técnicos de nível médio na
modalidade Proeja para a juventude trabalhadora do CEEP Pio XII. A primeira
subseção discute os cursos na modalidade Proeja e sua contribuição na inserção do
jovem no Mercado de Trabalho. Na segunda subseção é feita uma reflexão no que se
refere à contribuição para a formação cidadã dos estudantes a partir da realização do
curso. A terceira subseção analisa os contributos dos cursos técnicos para a
construção dos projetos de vida dos estudantes do Proeja. Os dados foram analisados
à luz de autores como Mészáros (2005), Dayrell (2007), Silva (2009), Arroyo (2017),
Silva e Segnini (2020), entre outros.

5.1
A contribuição dos cursos técnicos para o acesso dos jovens ao Mercado
de Trabalho

A educação profissional, sobretudo para os jovens, se apresenta como um
campo de possibilidades diante das incertezas impostas pelo mercado de trabalho.
Para a juventude trabalhadora, a profissionalização pode ser uma via para alcançar o
trabalho almejado. Na condição de empregados (ou não), os jovens que buscam o
Proeja aspiram por melhores condições de vida e acreditam que precisam acrescentar
às suas experiências a certificação concedida por um curso técnico de nível médio.
Em busca de uma oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, a
juventude, muitas vezes, é obrigada a se adaptar às exigências do mercado de
trabalho, e uma dessas exigências é a qualificação profissional. Para atender a essa
exigência do mercado, muitos jovens se inscrevem no Proeja, na intenção de que os
cursos ofertados nessa modalidade possam contribuir com seu acesso e permanência
no mercado de trabalho.
Dentre os 40 jovens que compuseram o universo dessa pesquisa, 21 deles
afirmaram que o curso contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho. Dessa
forma, para 21 jovens desse estudo, o seu acesso ao mercado de trabalho teve (ou
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terá) contribuição da formação técnica recebida no curso que estão realizando. Assim,
é possível afirmar que essa contribuição tem acontecido nos seguintes aspectos:
5.1.1 Inserção no mundo do trabalho
5.1.1.1

Para formação técnica específica e em outras áreas.

O acesso da juventude trabalhadora ao mercado de trabalho curso técnico do
Proeja no CEEP Pio XII tem contribuído tanto para a formação técnica de maneira
específica quanto em outras áreas. Alguns estudantes revelam que:

“[O curso me ajudou a] ter mais conhecimento em tais áreas”. – (CPA 21
anos)
“Adquiri mais conhecimentos nesta área que eu não sabia”. – (JMN 23 anos)
“Abrindo minha mente para obter habilidades na minha área de serviço”. –
(ESB 19 anos)
“Em conhecimentos amplos, que possibilitam trabalhar em inúmeras áreas.
Daí a grande versatilidade dos profissionais, o que aumenta muito a
empregabilidade”. – (CAM 21 anos)

As falas acima revelam a importância do curso para esses jovens, no que se
trata de aquisição do conhecimento. Para esses sujeitos o curso ajudou para que
conseguissem seu trabalho a partir do que aprenderam. O Documento Base do Proeja
aponta que os cursos dessa modalidade devem proporcionar aos estudantes
conhecimentos científicos e tecnológicos que permitam compreender o mundo e nele
atuar (BRASIL, 2007).
O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais que os sujeitos tenham
conhecimentos de áreas diversas e que sejam capazes de aplicar esses
conhecimentos em situações do cotidiano de trabalho. O mercado de trabalho atual
está relacionado a sociedade do conhecimento, e exige do trabalhador qualificação,
versatilidade e disponibilidade para o aprendizado contínuo, impondo uma ruptura
com horários, locais e funções pré-definidas. No entanto, é uma situação delicada,
pois como afirmam Silva e Segnini (2020), esse é um discurso capitalista que explora
o “capital humano”, mas não garante que jovens entrem ou permaneçam no mercado
de trabalho, mesmo sendo qualificados.
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5.1.1.2

Para formação empreendedora

Da mesma maneira, para outra parte desses estudantes o curso técnico trouxe
uma contribuição para aqueles que querem construir seu próprio negócio. Na intenção
de superar o desemprego muitos jovens apostam no trabalho informal como
oportunidade de suprir suas necessidades básicas. A juventude trabalhadora tem
sonhos e objetivos a serem alcançados, e muitos desses jovens amparados no
discurso do empreendedorismo, nutre o desejo de abrir o próprio negócio. Para esses
sujeitos, o curso técnico tem contribuído nesse aspecto, conforme revela a fala a
seguir:
“Experiência e aprendizado para abrir meu próprio negócio”. – (SSB 18 anos)

A fala do estudante aponta o desejo deste sujeito em abrir seu próprio negócio.
Para esse jovem essa é uma das possibilidades que ele tem de acesso ao mundo do
trabalho. No entanto, o empreendedorismo, nascido a partir do discurso capitalista
neoliberal, de criatividade e de autogestão, em que o sujeito precisa apenas ter uma
boa ideia e força de vontade para colocá-la em prática, não revela aos jovens que o
sucesso de seus negócios não dependem apenas de si, mas também da estrutura
macroeconômica do país e pode incorrer em práticas de trabalho precário e dentro da
informalidade.
O discurso do empreendedorismo juvenil é questionável, pois como corrobora
Silva (2012), em nome do empreendedorismo tem se ocultado novas modalidades de
exploração do trabalho juvenil. Além disso, trata-se de um discurso distante das
classes menos abastadas, que desconsidera aspectos econômicos, sociais e
ambientais que têm influência direta na vida dos indivíduos e que, por si só, não
resolve os problemas de empregabilidade dos jovens trabalhadores.

5.1.1.3 Formação para dimensão pessoal

Os cursos ofertados na modalidade Proeja permitem a formação da juventude
trabalhadora de maneira que adquiram conhecimentos que serão utilizados em sua
vida prática e no ingresso ao Mundo de Trabalho. A partir das aprendizagens
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adquiridas os jovens fortalecem suas ideias, aguçam a imaginação e passam a ter
confiança para lidar com as questões que se apresentam e/ou aparecem no mercado
de trabalho. A estudante EGAG (18 anos) afirma que o curso colaborou:

“Me dando mais confiança e sabendo como lidar com as situações”.

Percebe-se que a estudante da educação profissional possui sonhos de
alcançar novos horizontes que orientem seus projetos de vida. Embora a maioria dos
jovens trabalhadores convivam em um cenário político de negação de direitos e de
incertezas, que engrossam a fileira dos excluídos a juventude trabalhadora mantém
seu sentimento de esperança por dias melhores. E pra Arroyo (2017) reconhecer os
estudantes como trabalhadores/as, sem perceber como estudantes que trabalham
exigem que a escola utilize de outras pedagogias para acompanhar seus percursos
de formação.

5.1.2 A “não” contribuição do curso técnico para o Mercado de trabalho e os
fatores que implicaram nesse processo

Mesmo diante de uma parcela de estudantes que tiveram a experiência de
acessarem o mercado de trabalho a partir da colaboração do curso que estão
realizando, para 19 estudantes pesquisados a visão é outra. Para estes sujeitos o
curso técnico não colaborou para seu ingresso no mercado de trabalho.
Esse expressivo contingente de jovens pesquisados que afirmam que o curso
não contribuiu para sua inserção laboral nos impele a refletir em que medida os cursos
técnicos de nível médio na modalidade Proeja no CEEP Pio XII estão alcançando seu
objetivo de preparar os jovens para o trabalho, haja vista que essa é uma das
finalidades da educação básica, mas uma parcela tão expressiva desses sujeitos (19
estudantes) não tem percebido essa contribuição.
A colaboração da educação profissional para a inserção dos jovens no mundo
do trabalho esbarra em alguns problemas. Para os 19 sujeitos dessa pesquisa essa
colaboração do curso não se deu devido a:
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5.1.2.1

Falta de vagas e oportunidades de inserção laboral na cidade

O curso técnico gera expectativas de vida para os jovens, no entanto, não é
garantia de que sua realização fará com que o estudante alcance seus objetivos. Isso
porque o curso somente não garante a resolução de situações complexas de ordem
econômicas e sociais, como o desemprego. Os estudantes relataram que a falta de
oportunidade é um dos fatores que não contribui com a sua inserção no mercado de
trabalho. Para esses sujeitos:
“Faltam vagas de emprego na minha cidade”. – (LSS 19 anos)
“Faltam oportunidades”. – (VSL 19 anos)

A fala desses estudantes apontam que a formação técnica apenas não é
suficiente para que esses jovens consigam um trabalho em sua área de formação.
Eles apontam que faltam vagas de emprego suficientes na cidade. O desemprego, é
um problema que atinge uma grande parcela da população brasileira, e sobretudo, a
população jovem (SILVA, 2009). Em 2020, faltaram vagas de trabalho no Brasil para
13,4 milhões de pessoas, como apontam os dados da PNAD contínua (2020).
Os índices de desemprego juvenil mostram que não é a qualificação
profissional o que afasta esses sujeitos dos postos de trabalho, apesar de que a falta
de qualificação dificulta ainda mais o acesso da juventude ao mercado de trabalho.
Trata-se de uma questão estrutural e da falta de políticas públicas contínuas de
inserção desses sujeitos no Mundo de Trabalho. Como bem defende Silva (2009),
apesar dos jovens buscarem os cursos de qualificação associados a elevação de
escolaridade ou não, o número de desempregados não diminui por esse motivo, isso
porque os esforços para qualificação de mão de obra não fazem surgir mais
empregos.
Em se tratando da contribuição do curso de maneira mais próxima das
questões estruturais de implantação do curso, é preciso considerar também a
implantação dos cursos técnicos e as demandas regionais. Os cursos de educação
profissional no CEEP Pio XII foram implantados a partir do levantamento do potencial
local, no entanto, devido ao tempo de implantação desses cursos percebe-se um
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número elevado de sujeitos concluintes para a pequena demanda do mercado de
trabalho local e regional, o que demonstra uma saturação desses cursos no município.

5.1.2.2

Falta de experiência

Alguns jovens dentre aqueles que revelaram que o curso não colaborou para
entrar no mercado de trabalho apontou que não basta apenas a formação oferecida
pelo curso, eles precisam também da experiência. O mercado de trabalho exige,
muitas vezes, que os jovens tenham experiência anterior, mas as oportunidades para
que esses sujeitos alcancem essa experiência são poucas. Podemos observar nas
respostas de alguns estudantes quando advogam que:
“Falta a experiência”. (ANAS –23 anos)
“Falta a experiência, [pois] é meu primeiro ano nessa modalidade.” – (VS 18
anos)

A fala desses jovens nos impõe a pensar no valor que o curso representa para
esses estudantes, que apostam na formação para conseguirem um trabalho digno.
Para esses jovens os conhecimentos adquiridos no período em que já cursaram ainda
não são suficientes para conseguirem um emprego.
A falta de experiência é um discurso recorrente usado para justificar o
desemprego juvenil. Esse discurso tem sido usado no mercado de trabalho e
reproduzido pelos jovens, legitimando a exclusão promovida pelo mercado de trabalho
que usa essa fala como estratégia para justificar o motivo pelo qual o jovem não
consegue um trabalho.
O acesso da juventude ao mercado de trabalho envolve questões diversas e
complexas, e a qualificação do trabalhador é apenas uma delas. A exigência do
Mercado de trabalho impulsiona muitos jovens às classes de educação profissional
para continuarem seus estudos, pois mesmo que a qualificação não seja garantia de
conseguir um emprego, sem formação o acesso desses sujeitos ao mercado de
trabalho fica ainda mais difícil.
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5.2 A contribuição do Proeja para a formação cidadã dos jovens trabalhadores

Um dos objetivos da educação profissional é a formação de cidadãos com
saberes e atitudes que coadunem com as constantes transformações da sociedade e
do mundo do trabalho. É a formação integral do sujeito, com a intenção de constituir
um cidadão que entenda sua condição de trabalhador, de ser humano e o que isso
representa para si e para a sociedade. Assim, entendemos, que os cursos técnicos
devem preparar os estudantes para entender as relações sociais e obter ferramentas
intelectuais para o desenvolvimento das potencialidades que os jovens devem adquirir
para utilizarem na vida produtiva.
A formação da juventude trabalhadora possui outros aspectos além da
preparação para ocupar determinada profissão, isso porque a formação desses
sujeitos precisa ser plena, visando também, o exercício da cidadania. A colaboração
dos cursos técnicos para a formação cidadã dos estudantes do Proeja foram
organizadas como aponta o gráfico a seguir:
Gráfico 5: Aspectos do curso que têm colaborado para a formação do estudante como
sujeito cidadão/cidadã (em %)

Tenho me tornado uma pessoa com
maior consciencia crítica

5%

Passei a entender que preciso me
organizar com outros colegas de
minha área, em grupos como
associações, sindicatos, etc.

8%
8%
42%

Percebi que tenho refletido mais sobre a
importância do meu trabalho para a
sociedade
Tenho me tornado mais atuante em minha
comunidade

17%

O curso não tem colaborado para
minha formação em nada

20%

Outros

Fonte: dados coletados na pesquisa, 2020. Elaboração própria.
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Os dados revelam como os estudantes percebem a colaboração do curso que
estão realizando para a constituição de sua formação como cidadão/cidadãs. Fica
evidente nesses dados a importância da formação humanizadora ofertada pelos
cursos técnicos. Para a juventude trabalhadora os conhecimentos técnicos e
científicos do curso têm reverberado na formação para a cidadania. Verificamos,
dessa maneira que, se por um lado é possível afirmar que os cursos do Proeja
deixaram pouca contribuição para inserção dos jovens no mercado de trabalho, por
outro lado, quando se lança luz aos dados percebemos que para a grande maioria
dos estudantes o curso deixou um legado para a formação cidadã desses sujeitos.
As informações do gráfico 5 nos leva a pensar na abrangência dos cursos
técnicos, e a sua relação com o mercado de trabalho. O ensino centrado em uma
formação específica em determinada área não é suficiente para formar o indivíduo,
principalmente quando se pensa na diversidade e nos contextos nos quais estão
inseridos. Os cursos que estão realizando permitem que os jovens reflitam sobre a
condição em que vivem, conforme é apresentado no gráfico, e para a maioria desses
sujeitos, a postura crítica diante das situações, a ideia de coletividade e colaboração
junto a seus pares são características que esses jovens têm percebido como
contribuição dos cursos técnicos.
Percebemos que o Proeja no CEEP Pio XII têm buscado superar as lacunas no
processo formativo dos estudantes trabalhadores, contudo, por mais que se trate de
um grupo heterogêneo que possui especificidades, o conhecimento mobilizado em
sala de aula corrobora para o processo formativo dando sentido e significado para sua
vida prática. Os dados apontados no gráfico 5, desvelam que os processos educativos
pelos quais passaram esses estudantes contribuíram para a formação de cidadãos
capazes de participar politicamente na sociedade, atuando como sujeitos ativos nos
diferentes contextos que lhes permitem a prática cidadã.
Entendemos que a educação ofertada a esses estudantes busca os caminhos
de uma “educação integrada11” para superar as desigualdades históricas relacionadas
à aprendizagem e a formação como ação humanizadora. Assim, a educação dos

11

Para Gramsci a educação integrada se firma na escola unitária, em que o conhecimento e a cultura
precisa ser acessada por todos, para trabalhar e produzir sua existência; bem como, na formação
politécnica, que possibilite a compreensão por parte dos sujeitos dos princípios científicos,
tecnológicos, humanísticos e culturais de sua formação e os oriente em suas escolhas.
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jovens trabalhadores precisa ter mecanismos que os tirem da condição de
subalternidade frente aos aspectos opressores da sociedade, ou seja, uma educação
que seja “para além do capital” (Mészáros, 2005), pois como aponta o referido autor
“apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a perseguir o
objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos de
pressão que rompam a lógica mistificadora do capital” (p. 48). É fato que não se trata
de um projeto de educação que seja fácil de ser consolidado, pois ainda é difícil
transpormos as barreiras dos discursos oficiais nas práticas escolares cotidianas,
porém, não é utópico a tal ponto que não possa ser desenvolvido.

5.3 Contribuições do Proeja para o projeto de vida dos estudantes

Reconhecendo que a maioria dos jovens trabalhadores - se não todos - são
oriundos de vivências e trabalhos incertos, esses jovens não podem se permitir, uma
educação que primeiro “forme para a vida” e depois a prepare para uma profissão. Até
porque, como provoca Arroyo (2017, p. 56), usando a fala dos estudantes
trabalhadores da EJA “meu tempo é hoje”. No entanto, apesar de entender o caráter
provisório no qual muitos jovens estudantes do Proeja vivem, estes precisam se
perceber como sujeitos do agora, mas que se reconheçam numa perspectiva de
futuro.
Ao refletirem sobre um projeto para suas vidas, os jovens partem do contexto
em que vivem e percebem sua condição humana. A conclusão do curso para eles
representa o fechamento de um ciclo importante em suas vidas que dará impulso para
o ciclo seguinte. Na intenção de sabermos quais projetos esses sujeitos têm para o
futuro após a conclusão do curso técnico, fizemos o questionamento, e 18 jovens
afirmaram que pretendiam dar prosseguimento aos estudos, 10 estudantes
informaram que pretendiam conseguir um emprego na área de sua formação, 10
sujeitos pretendiam abrir seu próprio negócio e 2 declararam que não tem projetos
para o futuro.
É expressivo o número de jovens que pretendem continuar estudando após a
finalização do curso. A conclusão do ensino técnico de nível médio permite a esses
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sujeitos sonhar com novos horizontes, como o acesso à universidade. Para esses
jovens, o Proeja está contribuindo com a realização de seus sonhos, e nas palavras
dos estudantes, o curso:

“Despertou um desejo de me aprofundar nos estudos com o foco de que sou
capaz de conquistar os objetivos que tenho daqui por diante”. – (JMN 23
anos)
“Com a conclusão do curso que eu tenha mais, incentivo para que eu faça
mais cursos”. – (LSS 28 anos)
“Pode me auxiliar na faculdade”. – (LPS 21 anos)
“Me incentiva a estudar mais”. – (VSL 19 anos)
“Me incentiva a continuar aprendendo”. - (VS 18 anos)

O pensamento desses jovens retrata a confiança que eles depositam na
educação para alcançarem seus objetivos. Eles entendem que o curso é uma etapa
de sua escolarização, que possibilita a continuidade de seu percurso formativo.
Apesar das dificuldades de acesso e permanência dos jovens de classes populares
ao ensino superior, conforme apontam os estudos de Queiroz (2004), Dias Sobrinho
(2010) e Nierotka e Trevisol (2016), o Proeja, para esses estudantes, tem permitido
com que sonhem com uma vaga numa faculdade.
Outro dado relevante é a esperança dos jovens de exercerem a profissão na
qual estão se formando. Eles querem ver o investimento que fizeram em sua educação
sendo utilizado no trabalho. Nesse caso, não se trata apenas de entrar no Mercado
de Trabalho, esses jovens sonham em colocar em prática aquilo que aprenderam na
escola, como revelam as falas dos estudantes a seguir:
“Esse curso pode me ajudar a conseguir um emprego na área, e pode me
ajudar a abrir meu próprio negócio”. – (GMR 21 anos)
“Arranjando um emprego na área, buscando conhecimentos e me
aperfeiçoando no assunto”. – (ANAS 23 anos)
“Dado suporte para ser um profissional melhor”. – (SSS 29 anos)

Percebemos que o Proeja tem colaborado para que os alunos visualizem as
exigências do trabalho na sociedade contemporânea. Com isso, são ampliadas as
possibilidades de atuação no mercado de trabalho. A formação dos estudantes que
estão cursando o ensino técnico de nível médio, conforme preconiza o Documento
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Base do Proeja (2007), tem, entre suas finalidades, o desenvolvimento de uma
educação sólida, que permita a formação integral do educando. Essa formação assim
pensada contribui para a integração social do sujeito, de maneira que compreenda as
relações e a dinâmica do mundo do trabalho.
Diante do exposto, verificamos que os cursos técnicos na modalidade Proeja
precisam considerar os interesses dos estudantes com relação ao mercado de
trabalho e suas condições de vida, visto que muitos jovens depositam nesses cursos,
a expectativa de seu futuro. O que se percebe, entretanto, é que seja com a intenção
dar continuidade a seus estudos, ou entrar no Mundo do Trabalho, os jovens veem na
escola um espaço que pode ampliar as possibilidades de alcançarem seus sonhos.
Dayrell (2007), afirma que para a juventude, em especial a juventude trabalhadora, a
escola e o trabalho são projetos que se superpõem a depender do momento do ciclo
de vida e as condições sociais nas quais o jovem está vivendo.
O desafio, no entanto, é construir um processo educativo em que os sujeitos
jovens tenham consciência de que não estão na escola apenas na intenção de se
preparar para competir no mercado de trabalho, mas que “tenham ciência da produção
de sua existência material e simbólica, no processo de transformação da natureza” e
formação de sua humanidade (GONÇALVES, 2012, p. 31). Para esses jovens a
escola precisa fazer com que percebam a condição de explorado, e propor uma nova
possibilidade de vida. Dessa forma, é preciso se pensar em um currículo em que o
trabalho seja um princípio educativo na perspectiva dos trabalhadores, que não limite
os saberes apenas para alcançarem um certificado de conclusão de curso, mas que,
os capacitem para que esses sujeitos lutem por melhores condições de vida e de
trabalho e para se emanciparem da instabilidade e da exploração a que a sociedade
os condena.
Portanto, constatamos que o Proeja no CEEP Pio XII, tem deixado um legado
para a juventude trabalhadora. Mesmo diante das dificuldades e desafios que os
jovens encontram em seu percurso formativo, eles são sabedores de sua história e
percebem os estudos com um propósito para mudarem sua condição de vida. A
educação, para esses sujeitos, tem dado a possibilidade de analisarem as complexas
relações sociais e da vida produtiva e, consequentemente e se organizarem para
alcançar seus objetivos.
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6. As trajetórias de vida dos jovens como instrumento formativo para o
estudante trabalhador:

uma proposta de (in)formação por meio de

podcasts

A juventude trabalhadora leva para o espaço escolar seus saberes e,
sobretudo, seus anseios e a valorização desses saberes pode colaborar na formação
desses sujeitos. Os Centros de Educação Profissional são espaços em que a cultura
juvenil e a formação para o trabalho precisam ser discutidas por todos os agentes que
compõem esse espaço, de maneira ampla, considerando as interfaces das diversas
juventudes que frequentam estes locais. Para a juventude trabalhadora que frequenta
os cursos técnicos na modalidade Proeja essa discussão representa muito do que
eles vivem em seus cotidianos.
Conforme aponta Dayrell (2007), os jovens que chegam às escolas,
atualmente, trazem características, práticas sociais e um universo simbólico próprio,
ancorados em suas vivências sociais e laborais. Assim também é a juventude
presente nas salas de aula do CEEP Pio XII, que, muitas vezes, se deparam com
questões educacionais que confrontam com suas trajetórias de vida e laborais.
Essa presença juvenil vem modificando, os cenários educativos e alterando as
relações sociais entre os sujeitos inscritos nos diferentes tempos, espaços e trazendo
novos desafios aos espaços escolares (SILVA, 2019). Para isso, a escola da
juventude, sobretudo a juventude trabalhadora, precisa transpor as barreiras de uma
educação ultrapassada, com currículos “engessados”, programas distantes da
realidade do estudante e das questões da atualidade.
No contexto de uma educação para os jovens trabalhadores, dentro de uma
modalidade de ensino cujo foco é a formação para o trabalho, como é o caso do
PROEJA, é imperioso pensar na aprendizagem desses sujeitos e em seu processo
formativo para o trabalho. A educação dos jovens estudantes do PROEJA não pode
pautar apenas em transmissão de conhecimentos previamente estabelecidos sem a
relação com as questões que circunscrevem a vida desses sujeitos, e isso implica
uma postura diferenciada no processo de ensino.
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É possível incluir no processo formativo desses jovens, estudos e informações
que acrescentem em sua formação técnica, bem como os saberes que esses sujeitos
adquiriram em seus itinerários de vida. Saberes que tratem do trabalho digno, das
dinâmicas socioprodutivas da sociedade moderna, do exercício crítico das profissões,
também precisam ser debatidos por esses sujeitos e isso pode ser feito por meios
diversos no ambiente escolar.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), se apresentam como
mediadoras nesse processo de ensino e aprendizagem. Belloni (2005), argumenta
que os espaços escolares devem se lugares integradores das TIC, pois,
[...] estas tecnologias integram a vida das pessoas, cabendo à esta instituição
atuar no sentido de compensar as grandes desigualdades sociais e regionais
que são geradas pelo acesso desigual na sociedade (BELLONI, 2005).

Assim, é preciso que os Centros de Educação Profissional desenvolvam
práticas pedagógicas integradoras que promovam uma educação alinhada às
demandas atuais. Nessa interface, são diversas as alternativas tecnológicas que
podem intermediar a aprendizagem no espaço escolar e uma delas é usando o
podcast12 como recurso pedagógico.
O podcast é um recurso tecnológico que permite a produção e disseminação
livre de programas distribuídos sob demanda e focados na reprodução de oralidade,
músicas e/ou de sons. Devido a relativa simplicidade e flexibilidade na produção e
distribuição dos conteúdos produzidos através desse formato, o podcast pode ser
usado como uma possibilidade pedagógica, visto que permite aos estudantes ter
acesso a informações rapidamente sobre os mais diversos assuntos e dar
independência, pois pode ser utilizado em tempos e espaços diversos e com
possibilidades infindáveis de repetição da escuta do conteúdo, além de maior alcance
geográfico devido a disseminação via internet (BOTTENTUIT JÚNIOR E COUTINHO,
2007). E nesse contexto, Cruz (2009) acrescenta que muitos jovens, atualmente,
acessam recursos tecnológicos, a exemplo do podcast, de acordo com seus

12

O termo podcast surgiu em 1994 com Adam Curry, como um método de transmissão de áudio para
o iTunes um aplicativo da empresa Apple. O termo vem da junção do prefixo “pod”, herdado do iPod
(um aparelho de mídias digitais também da Apple), e “cast”, que vem da palavra “broadcast”, e pode
ser traduzido de forma livre como “transmissão”, sendo associada à difusão aberta e em grande escala
de informações.
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interesses, e o professor pode aproveitar este conhecimento para implementar suas
aulas. E mesmo fora do contexto escolar, a utilização de podcasts amplia as
possibilidades educativas dos sujeitos por apresentar temáticas normalmente
ausentes nas ações escolares.
Frente as possibilidades vislumbradas pelos jovens trabalhadores, estudantes
do Proeja no CEEP Pio XII, os cursos técnicos não podem perder a oportunidade de
formar e informar os sujeitos que fazem parte desse processo, quanto as
características do mundo do trabalho e suas interfaces. Diante disso, propomos que
podcasts com temas que envolvam o cotidiano da juventude trabalhadora sejam
produzidos e veiculados entre os estudantes do Centro de Educação Profissional,
fortalecendo a consciência crítica desses sujeitos e colaborando em sua formação.
Objetiva-se, através dessa proposta, ampliar as possibilidades de informação
e formação dos jovens trabalhadores estudantes do Proeja no CEEP Pio XII através
do uso de podcast como recurso tecnológico e pedagógico. Além do objetivo exposto,
elencamos como objetivos específicos: colaborar com a formação da juventude
trabalhadora, em sala e extraclasse; produzir, de forma colaborativa, podcasts com
temas referentes a juventude; utilizar recursos tecnológicos inovadores como
instrumentos pedagógicos e incentivar a participação juvenil em discussões referentes
a formação e trabalho.
Trata-se de uma proposta inovadora, que se justifica pela necessidade de que
os jovens possam ter acesso a informações e conhecimentos referentes ao seu
campo de formação e atuação alinhados com os saberes escolares. Os podcasts
produzidos nesse contexto, possuem características que envolvem o cotidiano desses
sujeitos e permite uma proximidade com seus fazeres diários. Da mesma maneira,
constitui-se também, como uma ação pedagógica interdisciplinar em que os
educadores podem integrar ao fazer pedagógico.
A proposta que se segue parte da apresentação à diretoria, a coordenação
pedagógica, aos professores e estudantes do Proeja do CEEP Pio XII. Para tanto,
utilizaremos a metodologia de produção colaborativa em que os agentes envolvidos
são “coconstrutores” do conhecimento que está sendo produzido em relação ao objeto
investigado e se propõem a refletir e construir ações de forma coletiva para intervir na
realidade escolar que se apresenta (DESGAGNÉ, 2007, p. 9). Assim, essa proposta

77

implica na corresponsabilidade, na cooperação e na colaboração dos sujeitos
envolvidos.
Serão produzidos 10 programas com duração entre 05 e 10 minutos cada
programa, que serão publicados quinzenalmente. Os áudios dos podcasts são
produzidos por demanda, o que garante que os temas abordados sejam sempre atuais
e de interesse do público que se destina (FREIRE, 2013). Nesse sentido, os temas
abordados serão eleitos com a colaboração dos agentes envolvidos, que poderão
apresentar sugestões para serem desenvolvidas. Porém, para viabilizar a aplicação
do Projeto no CEEP são sugeridos, a princípio, alguns temas que comporão a primeira
temporada.
Quadro 04: Sugestão de temas para abordagem nos podcasts durante a primeira
temporada
PROGRAMA

TEMA

1.

Jovens trabalhadores: quem são e como vivem?

2.

Juventudes, trabalho e educação na atualidade

3.

Mercado de trabalho para o jovem: políticas públicas X
precarização e desemprego

4.

O investimento da juventude na formação profissional

5.

Diversidade e mercado de trabalho: o que o jovem deve esperar?

6.

Todo trabalho é digno?

7.

As interfaces do empreendedorismo

8.

Juventude e conflitos intergeracionais

9.

Efeitos da Pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho

10.

Juventude e projetos para o futuro

Elaboração do autor, 2021.

A cada produção os temas serão desenvolvidos seguindo um roteiro préestabelecido e contará com a participação de um jovem estudante trabalhador do
Proeja. Os áudios serão gravados considerando os princípios da ética e da legalidade,
e para tanto, esses áudios passarão pela apreciação da coordenação pedagógica e
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dos professores responsáveis, bem como os estudantes que gravarem áudios para
comporem os programas assinarão uma autorização do uso de imagem/áudio.
No que tange aos recursos utilizados, a produção de podcasts é simples e
necessita de equipamentos relativamente comuns, (em tese, basta um smartphone
ou um computador com dispositivo de gravação de áudio digital, microfone e acesso
à internet para sua realização). Além disso, pode ser distribuído diretamente ao
ouvinte, sem intermediários e sua escuta tem se tornado acessível com a
popularização do uso de aparelhos celulares por uma grande parcela da população
(FREIRE, 2013).
A publicação dependerá de computador ou smartphone com acesso à internet.
Os áudios poderão ser hospedados em sites repositórios gratuitos e distribuídos nos
reprodutores desse tipo de programa As gravações serão realizadas através de um
smartphone ou no espaço da rádio escolar e poderão ser editados em aplicativos
gratuitos de edição de áudio, como o SoundCloud® e o Anchor®13, que são aplicativos
de produção e hospedagem gratuitos de podcasts na internet. E reproduzidos pelas
diversas plataformas gratuitas de streaming de áudio.
A publicação contará com a divulgação de cada episódio, e etapa poderá
requerer a disponibilidade de conhecimento técnico por parte de alguns dos
participantes do projeto para que sejam criados cartazes, chamadas na rádio escolar,
panfletos, cards digitais, blogs, ou outros meios que possam servir para que os
programas sejam divulgados.
A avaliação da proposta se faz necessária durante todo o processo. É preciso
que sejam avaliados os diversos aspectos que envolvem a aplicação e
desenvolvimento desse projeto. É preciso se avaliar constantemente o alcance socio
formativo da proposta junto aos estudantes a partir da mudança de postura dos
mesmos diante dos temas abordados e do envolvimento com a proposta. Tão
importante quanto os estudantes, são os demais atores envolvidos na execução do
projeto, visto que a participação de cada um é parte importante para que se alcance
os objetivos propostos.

13

Os aplicativos SoundCloud® e Anchor® são marcas registradas. Essas plataformas digitais permitem
a gravação e hospedagem de áudios e possibilita o envio para as plataformas de reprodução. Para ter
acesso basta apenas que o usuário crie uma conta gratuita com login e senha.
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Algumas considerações

Este trabalho buscou analisar as trajetórias formativas da juventude
trabalhadora que cursa a educação profissional, na modalidade Proeja, no Centro
Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII (CEEP
Pio XII), localizado em Jaguaquara-BA. Para tanto, construiu-se o perfil
sociodemográfico dos jovens que frequentam os cursos técnicos do Proeja do CEEP
Pio XII, identificou-se os motivos que conduzem as trajetórias dos jovens à educação
profissional e analisou-se as contribuições dos cursos de educação profissional para
as trajetórias de formação e trabalho dos jovens trabalhadores.
As leituras e reflexões durante a construção desse estudo permitiu entender
que a juventude é um campo de disputa tanto no tange as políticas públicas quanto
nas construções sociais do termo. O reconhecimento da maioria dos jovens brasileiros
como sujeitos sociais perpassa pela busca e o encontro do tão sonhado trabalho. São
jovens que, em sua maioria, não tiveram a oportunidade de viverem a moratória social
- período destinado a preparar-se para a vida adulta como acontece em diversos
países europeus - pois desde muito cedo buscam acesso ao mercado de trabalho
para sobreviverem. Esses sujeitos apresentam trajetórias marcadas por uma vida que
transita entre o trabalho e a escola. É a juventude trabalhadora que, na busca por
formação, traz para as salas de aula seus objetivos e projetos de vida.
Ficou evidente nesse estudo que a identidade do jovem trabalhador é
constituída, sobretudo, a partir das suas relações com o trabalho. Muitos desses
jovens, ainda não tiveram a oportunidade de alcançar um trabalho digno e vivem de
inserções contínuas em trabalhos precários, marcados por alternâncias entre
trabalhos temporários, desemprego e pela incerteza do que lhe reserva o futuro. São
os interinos permanentes para quem os postos de trabalho precário deixaram de ser
provisórios e passaram a fazer parte de suas vidas cotidianamente.
A face dos estudantes que compõem o curso técnico de Administração e do
curso de Alimentos na modalidade Proeja foi revelada a partir da constituição de um
perfil sociodemográfico desses sujeitos. Ao traçar o perfil dos estudantes do Proeja
no CEEP Pio XII ficou evidente que essas turmas são constituídas, em sua maioria,
por jovens negros, de baixo poder econômico que sobrevivem em seus arranjos
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familiares com uma renda de meio a um salário mínimo. São sujeitos que vivem de
bicos, e com a pouca renda que ganham colaboram com a renda familiar. Vivem em
condições de pobreza, mas acreditam que é possível mudar suas condições sociais a
partir da formação profissional. Os dados do perfil demonstraram ainda que as turmas
são compostas, majoritariamente, por mulheres que, vencendo o cansaço das
jornadas de trabalho diárias muitas delas viram a necessidade de darem continuidade
a sua formação escolar.
Diante da necessidade de trabalhar muitos jovens, em algum momento de suas
vidas, tiveram que deixar a escola, mas isso não significou deixar de buscar por
qualificação, pois mesmo afastados do espaço escolar, fizeram cursos de curta
duração, em outros espaços e tempos, na intenção de que esses cursos
colaborassem com sua inserção no mercado de trabalho. Esse estudo demonstrou
que o retorno desses jovens ao CEEP Pio XII para fazerem um curso técnico de nível
médio na modalidade Proeja trouxe para esses sujeitos a esperança de alinhar a sua
formação a uma perspectiva de alcançar o emprego almejado.
Para a maioria dos jovens que compuseram o universo dessa pesquisa o
Proeja colaborou, ou está colaborando, para o seu acesso ao Mercado de Trabalho a
partir da formação técnica específica que receberam no Proeja e essa contribuição
tem acontecido também para a formação empreendedora, ou seja, para aqueles que
querem construir seu próprio negócio. Por outro lado, uma parcela considerável de
estudantes também revelou que não perceberam a contribuição do curso técnico que
estão realizando para seu acesso ao Mercado de Trabalho. A isso eles atribuem a
falta de vagas e oportunidades de inserção laboral na cidade e a falta de experiência
que é um dos fatores que geralmente é solicitada das entrevistas de emprego.
A educação profissional tem o papel de formar os jovens estudantes,
preparando-os para o exercício de uma profissão, mas é preciso que o mesmo curso
os forme, também, para atuarem na sociedade. Dessa maneira, percebemos que os
cursos técnicos do Proeja no CEEP Pio XII têm colaborado para que seus estudantes
se tornem pessoas com maior consciência crítica, que saibam lutar pelos seus direitos,
que entendam a importância do trabalho para a sua formação e para a sociedade e
que valorizem e participem dos grupos de defesa dos trabalhadores. Logo, verificamos
que os cursos técnicos do Proeja, mesmo que de forma tímida, tem tentado superar a
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dualidade histórica da educação e colaborado para a formação crítica de seus
estudantes.
Mesmo enfrentando diversas dificuldades a juventude trabalhadora presente
no Proeja do CEEP Pio XII tem traçado projetos para o futuro a partir da conclusão do
curso que estão fazendo. A partir da realização do curso técnico muitos desses jovens
tem sonhado com a continuidade dos estudos, almejando uma vaga em um curso de
nível superior. Esses sujeitos entendem que o curso que estão realizando é uma etapa
de sua escolarização que possibilitará a continuidade de seu percurso formativo. Além
da continuidade na formação, os jovens também têm a esperança de exercerem a
profissão na qual estão se formando.
É importante ressaltar que para essa juventude, cuja vida tem sido marcada
por negação de direitos, por lutas cotidianas pela sobrevivência, as experiências pelas
quais passaram precisam ser agregadas aos saberes científicos adquiridos por esses
jovens no CEEP Pio XII. Suas trajetórias trazem sentidos e significados que precisam
ser valorizados e compartilhados com os demais sujeitos que também vivem ou
viveram situações semelhantes.
É fundamental pensarmos a educação profissional, sobretudo a ofertada na
modalidade Proeja no CEEP Pio XII, para que seja, promotora de emancipação dos
jovens trabalhadores que a frequentam. Assim, propomos que os conhecimentos
específicos apresentados aos estudantes sejam acrescentados com as experiências
de vida dos jovens estudantes trabalhadores. Ao considerar esses aspectos os jovens
poderão confrontar os conhecimentos científicos de seu curso com seus saberes de
vida e perceber o significado para sua vida prática.
Nos dias atuais, são diversos os recursos que a juventude pode acessar para
obter informação e conhecimentos. Um desses recursos educacionais é pela
produção e veiculação de podcasts, em que os jovens podem acessar conhecimentos
e informações e tem a oportunidade, por meio de sua produção, de transmitir suas
experiências e colaborar na formação de outros estudantes. Da mesma forma, são de
importância ímpar, no processo de aprendizagem no curso técnico a veiculação de
informações relacionadas ao trabalho digno, a formação integral do jovem e a luta dos
trabalhadores por seus direitos. Os podcasts são meios de veiculação de informações
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que podem ser usados como um recurso de formação para a cidadania dos jovens
trabalhadores.
Diante do exposto, percebemos a relevância dessa pesquisa que se propôs
revelar os aspectos que constituem as trajetórias formativas da juventude
trabalhadora que frequentam o Proeja. Não se trata de um estudo que se esgota em
si mesmo, visto que traz vivências de sujeitos dinâmicos que estão em processo de
formação, trata-se de inquietações para que possamos refletir quanto a importância
de um curso técnico de nível médio na modalidade Proeja, na vida desses sujeitos.
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Anexo
Anexo A – Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo conselho de ética em
pesquisa

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Trajet ó rias f o rmativas de jo v ens es t udant es do P ROE J A no CEEP Pio XII J ag uaq uara/ B A
Pesquisador: VALDIR DOS SANTOS
Área Temática:
Versão: 3
CAAE: 34865220.0.0000.0057
Institu ição Proponen te: UNIVERSIDA DE DO ESTADO DA BAHIA
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 4.442.094
Apresentação do Projeto:
O projeto é claro na apresentação de objetivos, riscos e benef ícios. A metodologia é adequada, e considera
o contexto da pandemia da Covid-19.
Objetivo da Pesquisa:
Os objetivos propostos para a pesquisa são claros e exequíveis.
Objetivo primário:
1. Analisar as trajetórias da juventude trabalhadora que cursa a educação prof issional, na modalidade
Proeja, no Centro Estadual de Educação Prof issional (CEEP Pio XII), localizado em Jaguaquara-BA.
Objetivos secundários:
1. Construir o perf il sociodemográf ico dos jovens que f requentam os cursos de educação prof issional no
CEEP Pio XII;
2. Identif icar os motivos que conduzem as trajetórias dos jovens aos cursos de educação Prof issional;
3. Analisar as contribuições dos cursos de educação prof issional para as trajetórias de Formação e Trabalho
dos jovens trabalhadores.

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555
Bairro: Cabula
CEP: 41.195-001
UF: BA
Município: SALVADOR
Telefone: (71)3117-2399
Fax: (71)3117-2399
E-mail: cepuneb@uneb.br
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Avaliação dos Riscos e Benefícios:
O pesquisador descreve riscos e benefícios da pesquisa dentro dos princípios da eticidade, considerando o
contexto da pandemia da Covid-19.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, classificada como exploratória e descritiva, que será
desenvolvida com jovens trabalhadores, estudantes matriculados nos cursos técnicos na modalidade Proeja
no CEEP Pio XII localizado na cidade de Jaguaquara-BA, bem como com estudantes egressos dos cursos
técnicos desse lócus de pesquisa. O benefício principal da pesquisa está no entendimento da importância
dos cursos de educação profissional para a trajetória formativa dos jovens que acessam os cursos do
Proeja, tendo em vista que esses sujeitos muitas vezes tiveram o direito a educação negado em face a
necessidade de sobrevivência.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Foram apresentados conforme os princípios da eticidade em pesquisa os seguintes documentos:
1. Termo de compromisso do pesquisador responsável;
2. Termo de compromisso para coleta de dados;
3. Folha de rosto;
4. Declaração de concordância com o desenvolvimento do projeto de pesquisa;
5. Termo de concessão;
6. Termo de confidencialidade;
7. Termo de consentimento livre e esclarecido;
8. Termo de autorização institucional da coparticipante da pesquisa.
Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou final.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao
CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise consideramos que o projeto encontra se aprovado para a execução uma vez que atende ao
disposto nas resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos não havendo pendências ou
inadequações a serem revistas.
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CEP: 41.195-001
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Considerações Finais a critério do CEP:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO
para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos
participantes da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Informamos que de acordo
com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de
atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento
Arquivo
Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_1405848.pdf
Outros
Termo_de_autorizacao_institucional_da
_coparticipante.pdf
Projeto Detalhado / Projeto_detalhado_investigador.pdf
Brochura
Investigador
Declaração de
Termo_de_autorizacao_institucional_da
Instituição e
_proponente.pdf
Infraestrutura
Cronograma
Cronograma.pdf
Outros
Outros

Termo_de_nao_execucao_do_projeto.p
df
Termo_de_concessao.pdf

Outros

Termo_de_confidencialidade.pdf

Outros

Termo_de_compromisso_para_coleta_d
e_dados.pdf
Declaracao_de_Concordancia.pdf

Declaração de
concordância
Declaração de
Pesquisadores
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Folha de Rosto

Termo_de_compromisso_do_pesquisad
or.pdf
Termo_de_consentimento_Livre_e_Escl
arecido.pdf

Folha_de_Rosto.pdf

Postagem
28/10/2020
19:48:01
28/10/2020
19:47:17
19/10/2020
23:32:25

Autor

Situação
Aceito

VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS

Aceito

19/10/2020
23:28:30

VALDIR DOS
SANTOS

Aceito

19/10/2020
23:22:31
09/07/2020
15:15:35
09/07/2020
15:14:58
09/07/2020
15:13:46
09/07/2020
15:12:58
09/07/2020
15:04:41
09/07/2020
14:56:16
09/07/2020
14:22:24

VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS
VALDIR DOS
SANTOS

Aceito

09/07/2020
14:07:07

VALDIR DOS
SANTOS

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
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Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
SALVADOR, 07 de Dezembro de 2020

Assinado por:
Aderval Nascimento Brito
(Coordenador(a))
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA
RESOLUÇÃO Nº 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

COM

SERES HUMANOS CONFORME

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _________________________________________________________
Documento de Identidade nº: ___________________________

Sexo: F ( )

M( )

Data de Nascimento: ____/____/______
Endereço: _________________________________________
Bairro:

Complemento:__________

______ Cidade: __________________ CEP: _____________

II. EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa “Trajetórias formativas
de jovens estudantes do PROEJA no CEEP Pio XII – Jaguaquara/BA”, de responsabilidade
do pesquisador VALDIR DOS SANTOS, discente da Universidade do Estado da Bahia que tem
como objetivo: analisar as trajetórias da juventude trabalhadora que cursa a educação
profissional, na modalidade Proeja, no Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos
e recursos Naturais Pio XII (CEEP Pio XII).

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios: para entender problemas
presentes nos Centros de Educação Profissional, como a evasão escolar e os conflitos gerados
a partir do distanciamento das atividades escolares e da vida laboral cotidiana dos jovens que
trabalham e estudam em cursos técnicos na modalidade Proeja. Com o aumento da oferta de
cursos técnicos na Bahia, os jovens têm procurado os espaços de formação, no entanto, nem
sempre tem conseguido terminar o curso preterido, e aqueles que terminam sentem dificuldades
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em trabalhar na área de formação, desta maneira, faz-se necessário desenvolver um processo
investigativo de forma que os sujeitos participantes reflitam sobre as questões imbricadas nas
relações entre escolha profissional, educação e contexto socioeconômico em que estão
inseridos, na perspectiva de colaborar para a permanência desses sujeitos no ambiente escolar.
Caso o(a) Senhor(a) aceite, será realizada aplicação de questionário e entrevistas que será
gravada pelo aluno Valdir dos Santos, do curso de Mestrado em Educação de Jovens e Adultos.
Devido à coleta de informações o(a) Senhor(a) poderá se sentir constrangido(a) ou
desconfortável. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração
resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto o(a) Sr(a) não
será identificado(a). Caso queira, o (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de
participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com
o pesquisador ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o(a) Senhor(a) apresentar serão
esclarecidas pelo pesquisador e o(a) Sr(a), caso queira, poderá entrar em contato também com
o Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que de acordo com as
Leis brasileiras o(a) Sr(a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.
O(a) Senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que
poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

III.

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Valdir dos Santos
Endereço: Rua Eloy Souza Filho, 12, Malvina I. Jaguaquara-BA. CEP: 45.345-000. Telefone:
73 938813-7707, E-mail: vald.santos31@gmail.com

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445, E-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - BrasíliaDF

IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
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Pesquisa submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Universidade do Estado da Bahia,
aprovado sob número de parecer: 4.442.094 em 07 de dezembro de 2020, consulta disponível no link:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil

